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45
років, майже півсто�
ліття, радує своїм спі�
вом боярчан та жите�

лів Києво�Святошинського району
народний жіночий хор ветеранів
війни та праці "Надія".
На жаль, вже давно нема
тих, хто його створював.
Але хор живе! В ньому
співають  жінки � ветера�
ни війни і праці, всі вони
невтомні трудівниці, лагі�
дні, добрі, ніжні бабусі та
прабабусі. За плечима у
кожної � нелегкий життє�
вий шлях, але ж які пре�
красні, життєрадісні та
усміхнені їхні обличчя,
очі світяться молодістю,
не дивлячись на те, що
багато хто з хористок роз�
міняв дев’ятий, восьмий, а наймо�
лодші � шостий десяток років...  

Говорячи про цей колектив,
неможливо залишити поза увагою
історію його створення та шлях до
успіху.

Щоб хор почули, визнали та
полюбили, йому довелось пройти
тернистий шлях. Було все: злети,
падіння і знову відродження. В 60�ті
роки минулого століття при Боярсь�
кій міській раді була створена Рада
ветеранів війни і праці та "каса взає�
модопомоги" пенсіонерам. Члени 
"каси", спільно з Товариством риба�
лок та мисливців, на власні кошти,
своїми силами збудували свій буди�
нок. Він знаходиться на
березі озера, на околиці
міста Боярка, і зараз має
назву "Клуб "Ветеран" та
"Будинок рибалок і
мисливців". Саме тут, на
відкритті Будинку,  в
листопаді 1963 року,
вперше виступив хор
ветеранів війни та праці
"Надія". 

В 90�ті роки минулого
століття, коли в країні
склалася складна кризова
ситуація, "каса", яка під�
тримувала хор мате�
ріально, перестала існувати. І щоб
зберегти хор, голові Боярської ради
ветеранів Грогуленку Павлу Михай�
ловичу та художньому керівнику
хору Шариковій Павліні Гордіївні
довелось прикласти чималих зусиль.
Завдяки підтримки Боярської місь�

кої ради, зокрема, голови міськради
Шелковського Леоніда Аркадійови�
ча, на базі "каси" був створений клуб
"Ветеран", а його основою став
жіночий хор ветеранів війни та

праці "Надія". Це було друге наро�
дження хору. 

В 1996 році шефство над хором
взяли художній керівник Боярсько�
го будинку культури � баяніст Кли�
менко Ігор Іванович та директор
Тарасівського будинку культури
Рачинська Любов Михайлівна.
Вони почали свою роботу з хором не
за вказівкою "зверху", а за особи�
стої ініціативи, за покликом серця.
Працювали безкорисно, у свій віль�
ний від основної роботи час. Любов
Михайлівна � талановита і обдаро�
вана, закохана в українську пісню,
стала наставником, керівником�де�
ригентом хору.  

Але ж повернімося, власне, до
святкування ювілею. Теплими,
душевними словами свято відкрила
директорка гімназії Сушко Світлана
Миколаївна, яка гостинно приймала
колектив хору у своєму закладі. Кон�
цертна програма була побудована як

розповідь�спомин про життя та
творчість хору "Надія". Розповідь
вела незмінний художній керівник
клубу "Ветеран", автор сценаріїв та
організатор  виступів, непереверше�

ний оратор � Чвертка
Клавдія Іванівна.  Було
все : і пісні, і танці, і гості
з подарунками, які прий�
шли розділити з ювіляра�
ми цей радісний день.
Прийшли привітати
винуватців свята заступ�
ник міського голови
Шульга Валерій Володи�
мирович, голова жіночої
громади м. Боярка
Лахтадир Ангеліна
Миколаївна, голова
районного товариства
"Червоного Хреста" Заї�

ченко Лідія Миколаївна, а також
повен зал глядачів�шанувальників.
Танцювальними номерами пораду�
вали всіх срібні призери зі стандарт�
ної програми Міжнародного конкур�
су "Kyiv Open�2008" вихованці Київ�
ського клубу бального танцю "Астра"
Ходимчук Інна та Соломений Нікіта,
а також танцювальний ансамбль 
"Юність" Тарасівського будинку
культури.   

Чудовим завершенням свята
стало душевне спілкування під час
фуршету, організованого працівни�
ками гімназії.   

Колектив народного жіночого
хору ветеранів війни та праці 

"Надія" висловлює щиру
подяку Боярській міській
Раді ветеранів та її голові
Янковчук Тетяні Михай�
лівні, Сушко Світлані
Миколаївні, Кучеру Вік�
тору Васильовичу � своє�
му акомпаніатору,  Бояр�
ській міській раді, зокре�
ма, міському голові Доб�
рівському Тарасу Григо�
ровичу � саме завдячуючи
його піклуванню та увазі
хористи мають дуже
гарні  костюми.  

І, звичайно ж, сердеч�
на подяка та низький уклін усім, хто
небайдужий до творчості хору, бо
пісня  ріднить людей, допомагає
жити, долати труднощі, зміцнює віру
та надію на краще.   

Тетяна Скочко

Проста мелодія – святаПроста мелодія – свята ВВВВІІІІ ТТТТААААЄЄЄЄММММОООО    

ЗЗЗЗ    ДДДДННННЕЕЕЕММММ    ННННААААРРРРООООДДДДЖЖЖЖЕЕЕЕННННННННЯЯЯЯ!!!!

Боярська міська рада та вико�

навчий комітет щиро вітають юві�

лярів Спілки ветеранів війни та

праці м. Боярка Онищенка Воло�

димира Хомича та Ільїну Поліну

Ґванівну, а також ювілярів Бояр�

ської організації інвалідів війни і

Збройних Сил Шпатенка Данила

Олексійовича та Старченка Івана

Семеновича з Днем народження!

Бажаємо Вам міцного здоров'я

й життєвих сил, радісних подій і

звершень, бадьорості духу, мирно�

го і спокійного неба над Вашою

родиною. Нехай рідні завжди ото�

чують Вас любов'ю та розумінням.

Хай квітами стелиться Ваша

життєва дорога, завжди оточують

добрі, щирі друзі, щастям пов�

ниться життя. Святкового

настрою Вам, посмішок, любові,

хай доля завжди буде прихильною

до Вас, збагачує Вас життєвою

мудрістю та радістю сьогодення.

Щиро вітаємо вас з Днем міліції!

Це свято людей мужньої та

почесної професії. Ви оберігаєте

від злочинних зазіхань мир і спо�

кій співвітчизників, їхнє життя,

здоров'я та майно, постійно

захищають інтереси держави і

суспільства.

Завдяки відповідальному ста�

вленню до службових обов'яз�

ків, вмінню долати труднощі та

за умови всебічної підтримки з

боку суспільства працівники

міліції з честю виконують поста�

влені завдання зі зміцнення

законності та правопорядку в

Україні.

Бажаємо вам щастя, міцного

здоров'я, родинного тепла та

затишку, успіхів у службі, здо�

бутків в ім'я України. Найкращі

побажання вашим рідним і

близьким, які поділяють трудно�

щі вашого напруженого життя!

Міський голова       Т. Добрівський

ДДДД ОООО РРРР ОООО ГГГГ ІІІІ     ДДДД РРРР УУУУЗЗЗЗ ІІІІ !!!!

13 лютого в Києво�Святошинській районній класич�

ній гімназії відбулося велике свято. Народний хор

ветеранів війни і праці "Надія" міста Боярка святку�

вав свій ювілей.
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Інтерв’ю з мером

Запитання 
�  Це не площа, це звали�

ще  непотрібу.
Це виключення із правил

нормального стану міста. Ні
в одному місті України (а
їздити доводиться багато) я
такого "центру міста" ще не
бачила. Коли потрапила
сюди вперше і мені сказали,
що це центральна площа �
була прикро розчарована. А
приїхала у справах. Після
побаченого навіть працюва�
ти не хотілося. Невже керів�
ництво міста не розуміє, що
ця площа � це обличчя міста,
що люди, які вперше приїж�
джають до міста, потрапля�
ють саме на цю площу Лені�
на, і що вони бачать?  Сміт�
тя,  розбиті дороги і море
бруду  навіть в суху погоду.
Та купити б квиток голові
міста для початку хоча б до
м. Буча! Хай поїде і поди�
виться, може і повчиться.
Федорук � прекрасний  місь�
кий голова,  і вже не перший
рік. А м.Буча має такий
самий статус як і Боярка, так
там любо�дорого ходити по
місту. А ЩО МИ БАЧИМО У
НАШОМУ ЦЕНТРІ? Це
ганьба! Прекрасно розумію,
що на викид гніву просто
ніхто не відреагує або зро�
бить вигляд, що не помічає
цього повідомлення, але хоч
прочитає.

Відповідь
� Дякуємо за те, що Ви є

активним жителем міста і
помічаєте все те сміття, яке
там знаходиться. Так, дій�
сно. На жаль, сміття на
площі Леніна є. Але ніхто,
окрім "свідомих" боярчан,
його там не кидає. Ми
затвердили правила з благоу�
строю міста, ГО "Боярська
Варта" регулярно працює з
людьми, які порушують
пункти правил з благоу�
строю. Але, я думаю, це
можна буде подолати лише
запровадивши великі штра�
фи, таким чином впливати
на свідомість та самооргані�
зацію боярчан. Дійсно,  м.
Буча � гарне місто, але м.

Буча �  обласного значення,
мер м. Буча  вже  другий тер�
мін поспіль перебуває на цій
посаді. А Боярка � місто
районного значення, всі
наші перспективи попереду.
Якщо підприємці будуть
порушувати правила �  ми
будемо працювати. Працю�
вати над тим, щоб місто
набуло достойного вигляду.
Сподіваємось, що вже вес�
ною почнемо активно залу�
чати підприємців міста до
благоустрою: це і облашту�
вання бордюрів, і укладання
тротуарної плитки, і т. ін.

Запитання
�  Перше, що мене врази�

ло на вулицях приватного
сектору та вражає й досі � це
стихійні звалища сміття.
Найбільш характерним при�
кладом є територія, приле�
гла до колишнього кінотеат�
ру ім. Островського, але цим
місцем проблема не обмежу�
ється. Спроби влади щодо
вирішення цього питання,
наскільки мені відомо, були.
"Боярська Варта" певний
час патрулювала біля таких
смітників, але усним попере�
дженням порушників усе й
закінчилося. Правоохоронці
залишили свій пост �  сміт�
ник виріс знову. Таким
чином, чи не час прийняти
більш радикальні міри щодо
порушників, щоб у подаль�
шому забути про цю проб�
лему?

Відповідь
� Територія колишнього

кінотеатру ім. Островського
є  районною комунальною
власністю. Так, ГО "Боярсь�
ка Варта" патрулює вулиця�
ми міста і постійно складає
протоколи на жителів саме
тієї частини міста.  Але, як
бачимо, бажаних результатів
це не дає. Мешканцям того
району, мабуть, 5 грн. запла�
тити важко, щоб не було
сміття. Адже графік вивозу
сміття з території приватного
сектору є і вже давно і злаго�
джено працює. "Боярська�
Варта"  і надалі буде працю�

вати з порушниками правил
благоустрою. Окрім цього,
на даний момент при місько�
му голові працює "Молодіж�
на рада", у яких на меті най�
ближчим часом організувати
акцію "Молодь за чисте
місто". 

Запитання 
� Особливої уваги також

заслуговують дороги міста
Боярка. Дороги ремонту�
ються рідко, недостатньо
якісні. Часто відсутні умови
для пересування пішоходів.
Останнім необхідно йти або
тими стежками, які взагалі
складно назвати тротуара�
ми, або  проїжджою части�
ною, постійно ухиляючись
від автомобілів, що рухають�
ся. За дощової погоди йти
вздовж дороги � це ціле
випробування, в результаті
якого, в кращому випадку,
пішохід залишиться з бруд�
ним взуттям (тротуари у
переважній більшості неас�
фальтовані), а в гіршому �
облитий багнюкою з�під
колес автомобілів, що про�
їжджають (відійти просто
нікуди). 

Відповідь
� Місто є  4 Чорнобильсь�

кою зоною, і жителі міста
транспортний збір не сплачу�
ють. Тому коштів вистачає
лише на утримання цен�
тральних вулиць міста.
Бюджет � 25 млн. 11,800
цих  коштів не вистачає на
розвиток міста та дороги.
Цього року, окрім централь�
них вулиць, було заасфальто�
вано і приведено до більш�
менш нормального вигляду
близько 10 другорядних
вулиць міста.   

Запитання
� Щодо транспортної

розв'язки: вважаю за доціль�
не розгляд питання залізнич�
ного переїзду біля станції
"Боярка". Існуюча система
переїзду залізничних колій
вже давно не справляється з
існуючим потоком автомобі�
лів. Це підтверджують вели�
чезні черги з автомобілів, які
досить часто можна спостері�
гати як зі сторони "старої"
Боярки, так і зі сторони
площі Леніна. 

Відповідь
� Залізничний переїзд �

це головна проблема міста.
Будівництво шляхопроводу
ініціюємо кожного року. З
Південно�Західною залізни�
цею і Міністерством транс�
порту є певні порозуміння, і
сподіваємось, що в рамках

ЕВРО�2012 і нашими спіль�
ними наполяганнями  буде
затверджено розроблення
проекту, і будівництво буде
прискорено. На сьогодні є  5
варіантів місць будівниц�
тва, за наявності коштів у
держави.

Запитання
� Цікава ситуація, як на

мене, складається з деякими
"комерційними" будівлями.
Наприклад, з такими, як
колишній кінотеатр ім.
Осторовського або колишня
"Боярчанка". Певні особи
(юридичні або фізичні)
орендують вказані примі�
щення, але зовсім не займа�
ються благоустроєм приле�
глої території. В такому
випадку, можливо, краще
надати приміщення тим, хто
дійсно зацікавлений у

покращенні стану будівлі та
підпорядкованої території?

Відповідь
� Так, колишня  "Бояр�

чанка" � приватна власність,
а оскільки у підприємців
коштів немає,  кінотеатр �
районна комунальна влас�
ність, то ми наполягаємо,
щоб його віддали районній
музичній школі і відповідним
органам, які й утримувати�
муть будівлю в порядку і
чистоті, а депутат  Боярської
міської ради і приватний під�
приємець Олійник,    який
так любить тільки міську
владу паплюжити в газеті
"Боярин", свого не помічає, і
біля себе ніяк порядку не
наведе.

Відповіді записала
Наталя Ключник

На форумі запитували?
Відповідає Тарас Добрівський

Оголошення

До уваги керівників організацій,

установ, закладів, підприємств та ЖБК.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" пропонує укласти договір про

надання послуг з поточного ремонту та обслуговування сантехніч�

ного обладнання і внутрішніх інженерних мереж: опалення, водо�

постачання, каналізації.

До договору додається базовий перелік робіт та розрахунок

ціноутворення.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" � багатофункціональне

ремонтно�будівельне підприємство, у складі якого � високооргані�

зовані виробничі дільниці, виробничо�технічна база, високопро�

фесійні фахівці.

Діяльність нашого підприємства, яка пов'язана з розвитком

надання комунальних послуг, отримала підтримку на місцевому та

державному рівні.

Розробка інноваційних проектів та перспективних виробничих

програм покладені в основу науково�експериментальної і виробни�

чої діяльності нашого підприємства.

ТОВ "Компанія ЕнергоМонтаж" є структурою, що здатна нада�

вати послуги по проектуванню, будівництву, монтажу, ремонту,

обслуговуванню об'єктів будь�якої складності "під ключ".

Контактні телефони: 47$131,  8$068$128$59$12

Боярській ЗОШ І�ІІІ ступеня № 5 (вул. Б. Хмельницького, 57�а)
на постійну роботу потрібен технічний працівник.

Адміністрація ЗОШ

20 грудня 2008 р. з 13 � 00 до 16�00 год. в Боярському будинку
культури буде проводитись конкурс авторської пісні.  До участі у
конкурсі запрошуються всі бажаючі віком від 16�ти до 20�ти років.
Кожен учасник  подає  заявку на участь у конкурсі  в день його про�
ведення. Порядковий номер запису в заявці є номером послідовно�
сті виступу.  Кожен учасник виконує  1� 3 пісні (бажано різножан�
рові). Переможці  нагороджуються Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня та
призами. Адреса Боярського БК: вул. Шевченка, 82 (тел. 35�940).

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І
ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМЦЯМ МІСТА

До 31 грудня продовжується передплата на 2009 р. Річна
вартість передплати одного примірника газети "Боярка�Інформ"
мінімальна по Україні � 32,57 грн.!

Допоможіть інвалідам війни та праці передплатити газету
"Боярка�Інформ" на 2009 рік (передплатний індекс � 98573).

Тел. для довідок: 47�079,  8�068�354�31�16
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Події тижня

11 грудня 1998 року �
день, коли офіційно з'явила�
ся в політичному просторі
Українська соціал�демокра�
тична партія. Ця дата стала
точкою відліку не тільки для
партії, а й для усієї країни.
Адже УСДП сповідує та реа�
лізовує вічні цінності � свобо�
ду, справедливість, солідар�
ність, цінності, які є голов�
ними орієнтирами для всіх
країн світу.

Не є винятком  і Києво�
Святошинська РПО УСДП,
яка майже у повному складі
саме 11 грудня святкувала
свою річницю в приміщенні
Боярського кафе під назвою
"1�А". Першим слова вітан�
ня з нагоди десятиріччя ска�
зав голова РПО УСДП О.А.
Ткачук, побажавши всьому
районному активу партії
наснаги, енергії, бажання
змінювати світ на краще,
міцного здоров'я, успіхів,

злагоди, добра та любові. 
Як і годиться, вручали

квіти, Грамоти і Подяки
найбільш активним одно�
партійцям: за особистий
внесок у розбудову  та орга�
нізаційну діяльність, за
принципову позицію у від�
стоюванні інтересів місцевої
громади � Михайлюку С.Ф.,
Мілевському М.Г., Прусу

О.П., Печеній Н.В., Шаркій
О.В., Трусь О.В., Евдоки�
менко В.В. та іншим.  По
закінченню урочистої части�
ни, перейшли до більш
неформальної, і продовжу�
вали спілкування вже за
святковим столом.

Марина Смірнова

УСДП – 10 РОКІВ

Напередодні Для ліквіда�
тора, що традиційно відзна�
чається 14 грудня, у примі�
щенні Києво�Святошинської
районної класичної гімназії
зібралися люди,
які захищали нас
від "мирного
атома". Були при�
сутні члени
Фонду інвалідів�
ліквідаторів Киє�
во�Святошинсь�
кого р�ну та орга�
нізації "Союзу
Чорнобиля Украї�
ни". На жаль, лік�
відатори скар�
жаться на погане
фінансування з
боку держави. Як
заявив Івченко
Ю. О. � голова
Фонду інвалідів�
ліквідаторів, у нашому райо�
ні зареєстровано 600 інвалі�
дів�ліквідаторів, 3 тисячі лік�
відаторів і 20 тисяч постраж�
далих від Чорнобильської
аварії, список останніх з
кожним роком стає більшим.
Але владні інститути не звер�
тають уваги на їхні пробле�
ми. Держава виплачує мізер�
ні пенсії, порушуючи при
цьому статтю 54 "Закону про
соціальний захист", обіцяне
житло надається дуже рідко,
в окремих випадках, хоча у
черзі стоять сотні. Що вже
говорити про житло, якщо
держава навіть не виділяє
кошти на спеціалізовані цен�
три для постраждалих від
Чорнобильської катастрофи.
Таким гірким прикладом є
Центр радіаційної медицини
АН України, що знаходиться
у Пуща Водиці. У цій лікарні
немає навіть канцтоварів,
щоб приймати хворих, немає

реактивів, щоб зробити ана�
лізи, а на харчування чорно�
бильцям виділяють 68 копі�
йок на добу � людям, які
втратили здоров'я, яким

необхідне повноцінне харчу�
вання. Медпрацівники масо�
во звільняються, бо не в
змозі прожити на мізерну
зарплатню. 

Дерда І. І., голова обла�
сної організації "Союз Чорно�
биль України" зазначив, що
за рік по району більше 15%
особового складу ліквідаторів
пішло з життя. Тому їхня
організація намагається
боротися за права ліквідато�
рів, звертаючись у суди. Біль�
шість рішень суди виносять
не на користь позивачів  і від�
хиляють позови, аргумен�
туючи тим, що за позовами,
мовляв, все й так добре.
Навіть якщо вдалося хоч в
одному суді достукатися до
правди, так з того нема ніякої
користі, бо рішення суду не
виконуються. 

Олександр Сергійович
Лук'янчук, заступник голови
Києво�Святошинської рай�

держадміністрації, запевнив,
що місцева влада прагне
"…допомагати ліквідаторам,
зокрема, у отриманні житла
або земельної ділянки, хоча

людей, які отри�
мали їх, можна
перелічити по
пальцях однієї
руки. Сьогодні
сотні ліквідаторів
звернулись до
судів різних рів�
нів, бо не випла�
чуються у повно�
му обсязі або пен�
сії, або інші
доплати, або
м а т е р і а л ь н а
допомога на оздо�
ровлення, яка
передбачена чин�
ним законодав�
ством України".

Добре, що хоч напередод�
ні Дня ліквідатора держава
згадала про своїх героїв і
нагородила Почесними гра�
мотами, медалями та навіть
іменними годинниками. А
Райдержадміністрація та
Боярська міська рада виділи�
ли 10 тис. та 3 тис. грн. від�
повідно у підтримку ліквіда�
торів. Хоча ці кошти невели�
кі, та сподіватимемося, що
надалі така допомога буде
зростати. 

Ліквідатори не втрачають
віри в життя і віри, що
колись�таки все буде справед�
ливо. Вони не збираються
ховатися зі своїми бідами і
вже найближчим часом скла�
датимуть звернення до
Прем'єр�міністра та ВР Укра�
їни в надії нагадати про себе,
відстояти свої права. 

Анастасія Остроушко

ДЕРЖАВА ЗАБУЛА ПРО СВОЇХ ГЕРОЇВ

Комунальне підприємство
"Боярка�Водоканал" експлу�
атує комплекс інженерних
споруд, які забезпечують
населення, організації,  кому�
нальні та виробничі підпри�
ємства питною водою, здій�
снюють прийом, транспорту�
вання та очищення господар�
сько�побутової стічної води
(очисні споруди).  

Про роботу Боярських
очисних споруд
розповіла началь�
ник виробничо�
технічного відділу
КП "Боярка�Водо�
канал" Шелетаєва
Л.Б.: "Очисні спо�
руди � це інженер�
ні споруди системи
каналізації для
очищення, знеш�
кодження й знеза�
раження стічних вод. Бояр�
ські очисні споруди  побудо�
вані в 1984 році. Цей інже�
нерний комплекс  здійснює
очищення каналізаційних
стоків. Стічні води міста
скидаються в каналізаційні
очисні споруди. Щодоби очи�
щується близько 10 тис. м3

стоків. Далі очищені стічні
води по закритому колектору
потрапляють  в р. Ірпінь.
Контроль за якістю та скла�
дом стічних вод до та після
очищення, а також аналіз
води в річці Ірпінь вище та
нижче скиду очищених стіч�
них вод виконує акредитова�
на хімічна лабораторія КП
"Боярка�Водоканал". Про�
тягом 2008 року відхилень в

показниках  стічної води  від
гранично допустимих  норм,
затверджених  екологічною
службою України, не було.

Але, на жаль, доволі часто
відбуваються аварійні від�
ключення енергосистеми. Це
призводить до загибелі бак�
терій, які очищують стоки.
Біологічне очищення прохо�
дить за допомогою бактерій
або інших живих організмів,

які здатні розкладати шкід�
ливі речовини в процесі жит�
тєдіяльності. Комунальне
підприємство зазнає значних
втрат навіть від кількахви�
линного відключення від
енергопостачання.

Але, фактори �  фактора�
ми, а люди � людьми. Так,
попри всі негаразди процес
технічного і екологічного
очищення стічних вод вже
багато років контролює Буд�
няк Микола Іванович,
начальник Боярських очи�
сних споруд, знавець своєї
справи, спеціаліст з багато�
річним стажем роботи".

Марина Смірнова

БОЯРСЬКІ ОЧИСНІ СПОРУДИ

З глибоким сумом повідомляємо, 

що 13 грудня 2008 року помер

Дарага Віталій Михайлович
В.М. Дарага народився 17 січня 1958 р. в с. Піски

Бобровицького району Чернігівської області. В 1980 році

закінчив Київський інститут народного господарства.

Молодим спеціалістом був направлений на роботу до Бояр�

ського машинобудівного заводу "Іскра".

Обіймав посади начальника бюро хімії відділу мате�

ріально�технічного забезпечення, заступника начальника

відділу. У 1989 році вибраний заступником голови профко�

му заводу "Іскра". У 2000�2002 р.р. працював у Києво�Свя�

тошинській райспоживспілці, у 2002 � 2007 р.р. � в Упра�

влінні "Укргазтехзв'язок".

У 2007 р. вийшов на пенсію по інвалідності.

У зв'язку з непоправною втратою висловлюємо найщи�

ріші співчуття дружині Віталія Михайловича � Даразі Вірі

Іванівні, завідувачці ДНЗ "Спадкоємець", сину Богдану,

рідним і близьким покійного.
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Районні служби інформують

Г
оловним завданням
працівників органів
державної податко�

вої служби України є здій�
снення контролю за своєча�
сним та повним надходжен�
ням до бюджету держави
податків, зборів й обов'язко�
вих платежів.

Забезпечення в повному
обсязі податкових надходжень
до державної казни на добро�
вільній основі, в першу чергу,
залежить від рівня податкової
культури населення та масово�
роз'яснювальної роботи з
платниками податків.

Реальність сьогодення така,
що особливу роль у формуван�
ні громадської думки та обізна�
ності громадян відіграють засо�
би масової інформації. 

З метою своєчасного та
об'єктивного інформування
громадськості про найважли�
віші питання діяльності
податкової інспекції, а також
про зміни, що вносяться до
податкового законодавства
держави, керівництвом Дер�
жавної податкової інспекції у
Києво�Святошинському

районі проводяться
прес�конференції та
брифінги для пред�
ставників засобів
масової інформації.

Темою прес�конфе�
ренції, яка відбулася
18 листопада 2008
року у приміщенні
інспекції, стало "Про
роботу ДПІ за 10 міся�
ців поточного року". З
журналістами зустрі�
чався начальник ДПІ у

Києво�Святошинському
районі Богдан Валерій Сергі�
йович.

Начальник податкової
інспекції повідомив присут�
нім наступну інформацію:
"Світова фінансова криза,
прояви якої спостерігаються в
кожній країні світу, впливає і
на нашу економіку. Вже в
даний час спостерігається
уповільнення зросту темпів
економіки, що, в свою чергу,
призводить до втрат бюджету
нашої країни.

Але і за таких умов подат�
ківці зобов'язані забезпечити
стабільність наповнення
бюджету.

Так, протягом 10 місяців
поточного року по податках,
зборах, інших обов'язкових
платежах, що контролюють�
ся податковою інспекцією у
Києво�Святошинському
районі, до Зведеного бюдже�
ту України платниками
податків Києво�Святошинсь�
кого району сплачено 517
мільйонів 55 тисяч гривень
податків і зборів, що на
49,9% перевищує відповід�

ний показник минулого року.
Бюджет додатково отримав
172,093 млн. грн. 

До Державного бюджету
України платниками податків
сплачено 268 мільйонів 790
тисяч гривень. Приріст до
показників минулого року
становить 59,4% або 100
мільйонів 176 тисяч гривень.
Процент відхилення від прог�
нозних показників складає
100,9.

У розрізі основних подат�
ків зростання досягнуто зав�
дяки:
• податку на додану вартість

� 135 мільйонів 163 тисячі
гривень, що на 45 мільйо�
нів 933 тисячі гривень біль�
ше, ніж надійшло за анало�
гічний період минулого
року (питома вага у напов�
ненні Державного бюдже�
ту становить 50,3%);

• податку на прибуток під�
приємств � 114 мільйонів
535 тисяч гривень, що на
51 мільйон 861 тисячу гри�
вень більше, ніж надійшло
за аналогічний період
минулого року (питома
вага у наповненні Держав�
ного бюджету становить
42,6%);     

• збору на розвиток вино�
градництва, садівництва і
хмелярства � 7 мільйонів
533 тисячі гривень, що в
порівнянні з показниками
аналогічного періоду мину�
лого року на 2 мільйони
187 тисяч гривень більше
(питома вага у наповненні
Державного бюджету ста�
новить 2,8%).

До місцевого бюджету
Києво�Святошинського райо�
ну в січні�жовтні 2008 року
платниками податків сплаче�
но 248 мільйонів 264 тисячі
гривень податків, зборів та
обов'язкових платежів, що на
40,8% або на 71 мільйон 917
тисяч гривень більше відпо�
відного періоду минулого
року. Відсоток відхилення від
прогнозних показників стано�
вить 106,3.

Найбільшу питому вагу у
наповненні місцевого бюдже�
ту становить податок з дохо�
дів фізичних осіб, а саме
78,7% або за 10 місяців
поточного року до місцевих
бюджетів надійшло податку з
доходів фізичних осіб � 195
мільйонів 316 тисяч гривень.
Тобто, в порівнянні з показ�
никами аналогічного періоду
минулого року на 4 мільйони
256 тисяч гривень більше
надійшло даного податку в
січні�жовтні поточного року.

Крім того, значний внесок
у виконання місцевого
бюджету становлять надхо�
дження по:
• платі за землю � 27 мільйо�

нів 682 тисячі гривень 
(темп зростання до анало�
гічного періоду минулого
року становить 181,1 від�
соток); 

• податку з власників транс�
портних засобів � 9 мільйо�
нів 3 тисячі гривень (темп
зростання до аналогічного
періоду минулого року ста�
новить 119,1 відсоток);

• єдиному податку � 7 міль�
йонів 886 тисяч гривень 

(темп зростання до анало�
гічного періоду минулого
року становить 115,2 від�
сотків); 

• платі за торговий патент
на деякі види підприєм�
ницької діяльності � 3
мільйони 239 тисяч гри�
вень (темп зростання до
аналогічного періоду
минулого року становить
129,4 відсотків) тощо".
Наприкінці зустрічі Вале�

рій Сергійович зазначив, що
нині у вітчизняному бізнесі
переважають позитивні тен�
денції до прозорої діяльності
та сплати податків. Для
багатьох � це питання прести�
жу. Водночас недосконалість
податкового законодавства
зумовлює появу бізнесових
структур, котрі прагнуть
"оптимізувати" свої податки,
або "мінімізують" податкові
зобов'язання, ухиляються від
сплати податків. Саме такі дії
бізнесменів загрожують реа�
лізації багатьох державних
соціальних програм.

Але, щороку податкова
система вдосконалюється,
впроваджуються нові форми
та напрями роботи. Нині
діяльність податкової служби
залежить від злагодженої
співпраці з платниками
податків.

Однак усі позитивні зміни
мають бути закріплені зако�
нодавчо, а саме прийняттям
Податкового кодексу Украї�
ни, який має врегулювати
недосконалість податкового
законодавства.

Іван Цушко

Я
к завжди, один
раз на місяць,
заходжу у Киє�

во�Святошинське відділен�
ня Пенсійного фонду Укра�
їни (м. Вишневе, вул. Свя�
тошинська, 50). І, рап�
том, здивування! У фойє,
якраз напроти мене, щось
новеньке. Невже банко�
мат, думаю? Підхожу
ближче і роздивляюся.

Виявляється, це
новий інформаційний
комп'ютерний кіоск.
Прочитав інструкцію
і зробив для себе вис�
новок: досить інфор�
мативний. За
детальною інформа�
цією звертаюсь до
першого заступника
Києво�Святошинсько�
го відділення Пенсій�
ного фонду України
Урванцева В.П. Ось
що почув від свого спі�
врозмовника.

� Цього року в регіо�
нальні управління Пен�

сійного фонду України поча�
ли надходити комп’ю�терні
інформаційні кіоски зага�
льного користування. Вони
мають забезпечити інтерак�
тивний доступ до інформа�
ційних ресурсів, що знахо�
дяться в Інформаційному
центрі персоніфікованого
обліку Пенсійного фонду
України. Інформаційні кіо�
ски допоможуть громадянам

самостійно отримати необхід�
ні відомості, не звертаючись
до спеціалістів Фонду.

На сьогодні за допомо�
гою них можна отримати
інформацію про зарплату, з
якої сплачені страхові внес�
ки, стаж, пільгові умови
праці протягом 1998 � 2006
років. Крім цього прогляну�
ти графіки прийому грома�
дян працівниками органів
Пенсійного фонду та
список документів для
призначення пенсії.

Доступ до інформа�
ційного кіоску здійсню�
ється за допомогою сві�
доцтва загальнообов'яз�
кового державного
соціального страхуван�
ня, яке отримала кожна
працююча застрахована
особа. Сканер банкома�
та зчитує штрих�код
персональної картки,
після чого застрахована
особа отримує відповід�
ні дані про себе.

Отримана інформа�

ція дозволить застрахованій
особі перевірити дані, які
роботодавець надав про неї
до системи персоніфікова�
ного обліку. Якщо ж вия�
виться, що вони неправиль�
ні, працюючому необхідно
звернутися до роботодавця
та з'ясувати причини допу�
щеної помилки.

Скористатися інформа�
ційним кіоском зможуть не

тільки працюючі, а й пен�
сіонери. Згодом за допомо�
гою банкомата можна буде
дізнатися про всі проведені
перерахунки, пов'язані зі
зміною розміру пенсії. З'я�
виться також програма виз�
начення розміру пенсії із
суми, яку вже відкладено
працюючому на старість.

Іван Цушко

Державна податкова інспекція

Києво&Святошинського району інформуєЗВІТ ПОДАТКІВЦІВ

Відділення пенсійного фонду

Києво&Святошинського району інформуєІНФОРМАЦІЙНІ КІОСКИ
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Погода 
09.40 Здоров'я 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.20 Експерти дозвілля
12.55 Д/ф "Барак Обама"
14.10 Д/ф "Автопортрет на

фоні Всесвіту"
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Д/с "Народжені вбивати" 
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.20 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 "Попередження"
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.15 Новини міжнародні
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.45 Ток�шоу "Спокуса

владою"
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Служба розшуку дітей
01.35 Х/ф "Гонорові"
03.20 Життя триває...
04.05 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Іван Подушкін�2"
11.30 "Караоке на Майдані" 
12.20 Х/ф "Втікачки" 
14.15 "Єралаш" 
14.30 "ТСН"
15.05 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 "ТСН"
17.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.25 Т/с "Рейки щастя"
19.25 "Погода"
19.30 "ТСН"
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Закон мишоловки"
22.30 "ТСН"
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Кохання�зітхання"
01.15 "Бокс по�справжньому.

Дмитро Саліта � Деррік
Кампос"

02.05 "Документ"
02.35 "ТСН"
03.00 Т/с "Затока Доусона�6"
03.45 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.30 "Документ"
05.00 "ТСН"
05.25 Т/с "Дні нашого життя�2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини 
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с "Загальна терапія"
10.00 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання" 
12.00 Новини
12.10 "Модний вирок" 
13.10 Ювілейний концерт 

Н. Кадишевої 
16.10 "Позаочі" 
17.10 Новини
17.20 "Жди меня" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 "Кремлівські діти. Діти

Щербакова. Їхній батько
міг підірвати Москву" 

23.50 Док проект "Бездонний
океан" 

00.50 Т/с "Хафф"
01.50 "Картата потата" 
02.20 "Знак якості" 
03.05 "Народний суд" 
03.50 "Ключовий момент" 
04.30 Т/с "Хафф"
05.30 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.25 Служба розшуку дітей

05.30 Факти тижня 
06.05 Ділові факти
06.15 Погода
06.20 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
06.55 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Х/ф "Аполо 13"
12.00 Про�Ziкаве.ua
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Леся+Рома"
13.40 Х/ф "Обладунки Бога�2:

Операція "Кондор"
15.55 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.20 Свобода слова 
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Свобода слова 
01.10 Факти
01.25 Спорт
01.30 Погода
01.35 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.05 Погода
03.10 Т/с "Далі буде"
03.55 Свобода слова

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини�тижневик 
07.30 Автофайли 
07.35 0�51 
07.40 Економічний вісник 
08.00 Новини�спорт�тижневик 
08.20 Улюблена робота 
08.30 Мульти�буки 
09.00 Дім живих історій 
09.25 Полігон 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

О.Розенбаум
11.00 Церква "Посольство

Боже" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Усе вирішує мить" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Робітниче завтра 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Актуально�насущно 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

Є.Євтушенко 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Медицина з І.Трухачовою 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма  
00.35 "Ріпка�ТВ"
01.05 Х/ф "Все вирішує мить" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

Є.Євтушенко
03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю 
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.05 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"
09.00 Х/Ф "Чокнутий

професор�2" 
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.10 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія"
13.55 Т/с "Вероніка Марс" 
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою 
15.25 Т/с "Будинок

шкереберть" 
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі" 
16.55 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки"
17.50 Т/с "Татусеві доньки" 
19.00 Репортер

19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
21.15 Т/с "Татусеві доньки" 
22.20 Х/Ф "Реплікант". s 
00.20 Камеді клаб. Україна 
02.15 Репортер
02.30 Спортрепортер
02.35 Погода
02.40 Служба розшуку дітей
02.45 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
03.25 Зона ночі
03.30 Невідома Україна
05.25 Зона ночі Культура
05.30 Мольфар з роду Нечаїв
05.45 Зона ночі

НТН
006.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Мій добрий тато" 
08.00 М/ф "Івон із Юкона"
08.30 "Правда життя". Сам собі

мама й тато
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Опер Крюк"
12.50 Х/ф "Блокада" 
14.50 Х/ф "Три відсотки

ризику"
16.00 Х/ф "Швидкісна межа"
17.40 Т/с "Закон і порядок"
18.30 "Агенти впливу"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Клітка для урагану"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства" 
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини" 
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер" 
08.00 "Вікна � Новини" 
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Мій улюблений

клоун" 
10.30 "Їмо вдома" 
11.45 Х/ф "Три дні в Москві" 
14.15 Х/ф "Їсти подано! або

Обережно, Кохання" 
16.05 Х/ф "Торкнутися неба" 
18.00 "Вікна�Новини" 
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Суперстар�2008.

Команда мрії"
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "За Вікнами"  
23.25 Т/с "Доктор Хаус" 
00.40 "Вікна � Спорт"
00.50 "Документальний

детектив. Нащадок
Чингіз�хана" 

01.25 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней" 
13.30 М/с "А як же Мімі?" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Країна щасливих

зайців" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30  "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700   
06.25 Фотолайф 
06.50 "Банкнота" 
07.00 Зелена варта  
07.30 "24 години.Життя"

Дайджест  
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Лавина. Біла смерть 
10.00 Таємне життя Північної

Кореї  
11.00 Примхи погоди   
12.00 "Світські хроніки"   

12.25 Школа ремонту   
13.30 Спецпроект  
14.00 Друзі тварин   
14.40 Назад до природи   
15.05 Таємниці затонулих

кораблів 
15.45 Зелена варта  
16.15 Усередині   
17.15 Техніка, що допомагає

врятуватися        
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"    
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"    
23.15 Забавні моменти   
00.15 Телегороскоп  
03.35 Спецпроект  
04.00 Магія краси  
04.20 Зелена варта  
04.50 "Світські хроніки"   
05.05 "24 години"   
05.20 "Погода"    
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Погода
06.45 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Шоу "На десять років

моложе"
09.00 Т/с "Рідні люди" 
10.00 Життєві сенсації
10.35 Критична крапка
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Тільки повернися!" 
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Зірки гумору
18.00 Т/с "Рідні люди"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
21.30 Х/ф "Ципонька"
23.30 Х/ф "Головна мішень"
02.00 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 "Попередження"
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Ток�шоу "Спокуса

владою"
13.15 Екіпаж
14.05 Д/ф "Перепустка в

майбутнє"
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи"  
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Д/ф "Рядовий армії

Довженка"
17.25 Український вимір
17.50 Ситуація
18.00  Новини. Річна

підсумкова прес�
конференція 
Президента України 
В. Ющенка

20.00 Т/с "Чорна Рада" 
21.00 Новини  
21.15 Новини міжнародні
21.25 Діловий світ
21.35 Світ спорту
21.50 Д/ф "Фатальна 

жінка Марко Вовчок"
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей
01.55 Відкрита зона 
02.25 Концертна програма до

75�річчя хору ім.
Майбороди

03.10 Життя триває...
03.55 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Рейки щастя"
11.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.20 "Єралаш"
12.40 Т/с "Палаючий лід"
13.35 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 "ТСН"
15.05 Т/с "Закон мишоловки"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 "ТСН"
17.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.25 Т/с "Рейки щастя"
19.25 "Погода"
19.30 "ТСН"
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Закон мишоловки"
22.30 "ТСН"
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Вонг Фу"
01.15 "Служба розшуку дітей"
01.20 Т/с "Два з половиною

чоловіки�4"
02.05 "Документ"
02.35 "ТСН"
03.00 Т/с "Затока Доусона�6"
03.45 Т/с "Судові справи з

Геннадієм Пампухою"
04.30 "Документ"
05.00 Т/с "Два з половиною

чоловіки�4"
05.25 Т/с "Дні нашого життя�2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 Т/с "Татоньків синочок"
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с " Людина�Амфібія" 
10.00 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Кукурудза

консервована 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 Док. проект "Мао й Чан.

Російські сини" 
23.50 Док. проект "Бездонний

океан" 
00.50 Т/с "Хафф"
01.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
01.50 "Знак якості" 
02.30 "Народний суд" 
03.20 "Ключовий момент"  
04.50 Т/с "Хафф"
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Ділові факти
06.25 Погода
06.30 300 сек/год
06.35 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.05 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Полювання на

асфальті"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.55 Про�Ziкаве.ua
11.35 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
14.55 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.40 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.00 Т/с "Штрафбат"
22.20 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Клуб страху". s
01.05 Факти
01.20 Спорт
01.30 Погода
01.35 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.10 Погода
03.15 Т/с "Далі буде"
04.05 Х/ф "Перший

імператор". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 Автофайли 
07.35 0�51 
07.40 Медицина з І.Трухачовою 
07.50 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою  
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

Є.Євтушенко 
11.00 Церква "Посольство

Боже" 
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Голос"
13.45 Англійська за 4,5 місяці 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.05 Навчайся з нами 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Громадські слухання 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

Є.Євтушенко 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 "Ріпка�ТВ"
01.05 Х/ф "Голос" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

Є.Євтушенко 
03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю  
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька" 
06.05 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 Х/Ф "Новачок сезону" 
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.10 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія" 
13.55 Т/с "Вероніка Марс" 
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою 
15.30 Т/с "Будинок

шкереберть" 
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі" 
16.55 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки" 
17.50 Т/с "Татусеві доньки" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
21.20 Т/с "Татусеві доньки" 
22.25 Х/Ф "Смерть на

похороні". s 
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
01.55 Зона ночі
02.00 Невідома Україна
03.55 Зона ночі Культура
04.00 Райські сади гетьмана

Сагайдачного
04.15 Драй Храму останні

сторінки
04.45 Зона ночі Культура
04.50 Козак душа правдива
05.00 Козацькі могили
05.20 Пристрасті навколо

символіки
05.40 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Пані Марія"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок" 
10.40 "Маски�шоу"
11.05 Т/с "Пуаро"
12.05 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.00 Х/ф "Блокада"
14.20 Х/ф "Розірване коло"
16.00 Х/ф "Клітка для урагану"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Речовий доказ".

ПОНЕДІЛОК

22 грудня

ВІВТОРОК

23 грудня
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Особливих прикмет нема
19.00 "Свідок"  
19.25 Х/ф "Критична маса"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі"
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Гардемарини,

уперед!" 
11.55 "Суперстар�2008.

Команда мрії"
14.15 "Битва екстрасенсів"
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Правила життя.

Кредитне ярмо"  
20.15 "Російські сенсації.

Прокляті зірки"  
21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
01.05 "Вікна � Спорт"
01.20 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней" 
13.30 М/с "А як же Мімі?" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя" 
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода"   
07.00 Зелена варта  
07.30 Ліван   
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Коли погода творить

історію  
10.00 Забавні моменти   
11.00 Примхи погоди   
11.55 Служба розшуку дітей     
12.00 "Світські хроніки"   
12.20 Школа ремонту   
13.45 Друзі тварин   
14.20 Назад до природи   
14.50 Таємниці затонулих

кораблів 
15.15 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Секретні архіви інквізиції  
17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"    
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"    
23.15 Забавні моменти   
00.15 Телегороскоп  
03.35 Невідома окупація 
04.25 Спецпроект  
04.50 "Світські хроніки"   
05.05 "24 години"   
05.20 "Погода"    
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода

06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Рідні люди"
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Джинси�талісман"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія"
18.00 Т/с "Принцеса і жебрак"
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь" 
21.30 Х/ф "Руд і Сем"
23.30 Х/ф "Битва в Сіетлі" 
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища"
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Фольк�music
13.15 Муз. ua
14.00 Наша пісня
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Т/с "Чорна Рада" 
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.20 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
19.55 Т/с "Чорна Рада" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.50 Погода
22.05 Відкрита зона 
22.35 Прес�анонс
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
00.55 НІЧНА РІЗДВЯНА

ЛІТУРГІЯ ПІД
ПРОВОДОМ
СВЯТІШОГО ОТЦЯ
БЕНЕДИКТА ХVІ В
БАЗИЛІЦІ СВЯТОГО
ПЕТРА

02.40 Парламентський день 
02.55 Ситуація 
03.05 Служба розшуку дітей
03.15 Життя триває...
04.00 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Рейки щастя"
11.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.20 "Єралаш"
12.40 Т/с "Палаючий лід"
13.35 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 "ТСН"
15.05 Т/с "Закон мишоловки"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 "ТСН"
17.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.20 Т/с "Рейки щастя"
19.25 "Погода"
19.30 "ТСН"
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Закон мишоловки"
22.30 "ТСН"
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Більше ніж

кохання"
01.15 "Служба розшуку дітей"
01.20 Т/с "Два з половиною

чоловіки�4"
02.05 "Документ"
02.40 "ТСН"
03.05 Т/с "Затока Доусона�6"

03.50 "Документ"
04.20 Т/с "Два з половиною

чоловіки�4"
04.45 Т/с "Дні нашого життя�2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід  країнами світу".

Південна Франція 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером". 
08.50 Т/с " Людина�Амфібія" 
10.00 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Майонез

"Провансаль" 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 Док.проект "Коротке

щастя королеви льоду" 
23.50 Док . проект "Де

починалося Різдво?" 
00.50 Т/с "Хафф"
01.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
01.55 "Знак якості"  
02.40 "Народний суд" 
03.20 "Ключовий момент"  
04.00 "Гід  країнами світу"
04.50 Т/с "Хафф"
05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Факти
06.10 Ділові факти
06.15 Погода
06.20 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
06.55 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Полювання на

асфальті"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.00 Т/с "Штрафбат"
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.40 Т/с "Таємниці слідства"
17.35 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
21.05 Т/с "Штрафбат". Фінал
22.20 Надзвичайні новини 
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Помста". s
01.25 Факти
01.40 Спорт
01.50 Погода
01.55 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.25 Погода
03.30 Т/с "Далі буде"
04.25 Х/ф "Очищення". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю  
07.30 Автофайли 
07.35 0�51 
07.40 Економічний вісник 
07.50 Громадські слухання 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

Є.Євтушенко 
11.00 Церква "Посольство

Боже"  
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "На семи вітрах " 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Король професії 

19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у Д.Гордона.

Е.Ханок
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Медицина з І.Трухачовою 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 "Ріпка�ТВ"
01.05 Х/ф "На семи вітрах" 
02.40 В гостях у Д.Гордона.

Е.Ханок 
03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю 
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька�5" 
06.05 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі"
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/Ф "Лавина" 
11.10 Т/с "Солдати�15" 
12.10 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.40 М/с "Поліцейська

академія"
14.05 Т/с "Вероніка Марс" 
14.55 Teen Time
15.00 Побачення з мамою 
15.35 Т/с "Будинок

шкереберть" 
15.55 Teen Time
16.00 Т/с "Друзі" 
17.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки" 
17.55 Т/с "Татусеві доньки" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
21.20 Т/с "Татусеві доньки" 
22.20 Х/Ф "2035. Місто

примар". s 
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.50 Служба розшуку дітей
00.55 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
01.55 Зона ночі
02.00 Невідома Україна
03.50 Зона ночі Культура
03.55 Моя Марія Заньковецька 
04.20 Роздоріжжя
04.35 Термінал
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Репресована культура 
05.40 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Медовий місяць"
08.20 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.00 Т/с "Пуаро"
11.55 Т/с "Суто англійські

вбивства"
12.45 Х/ф "Блокада" 
14.30 Х/ф "Без особливого

ризику"
16.00 Х/ф "Критична маса"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Правда життя". 

Собаче життя
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Кіберджек � 2"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок"
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.05 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф"Гардемарини,

уперед!" 
11.50 "Правила життя.

Кредитне ярмо"  
12.50 "Паралельний світ"
13.45 "Слідство вели. Красуня

та чудовисько"  
14.40 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  

18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Зіркове життя. Перше

кохання зірок"  
20.15 "Слідство вели. Кримська

справа"  
21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Нез'ясовно, але факт"  
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
01.05 "Вікна � Спорт"
01.20 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна країна

коней" 
13.30 М/с "А як же Мімі?" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя"
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Інспектор Гаджет"
15.30 М/с "Ед, Едд та Едді" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода"   
07.00 Підводна одіссея Кусто  
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Коли погода творить

історію  
10.00 Забавні моменти   
11.00 Примхи погоди   
11.55 Служба розшуку дітей     
12.00 "Світські хроніки"   
12.20 Школа ремонту   
13.45 Друзі тварин   
14.20 Назад до природи   
14.50 Таємниці затонулих

кораблів 
15.15 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Секретні архіви інквізиції 
17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"    
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"    
23.15 Забавні моменти   
00.15 Телегороскоп  
03.35 Невідома окупація 
04.20 Спецпроект 
04.50 "Світські хроніки"   
05.05 "24 години"   
05.20 "Погода"    
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Принцеса і жебрак" 
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Руд і Сем"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
18.00 Т/с "Принцеса і жебрак" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь" 
22.30 Х/ф "Пробудження

смерті"
01.00 Критична крапка
01.30 Нічні розваги
03.30 Події

03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища" 
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини
12.10 Погода 
12.15 Книга.ua
12.55 РІЗДВЯНЕ

ПРИВІТАННЯ І
АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ
РИМУ Й ЦІЛОГО СВІТУ
СВЯТІШОГО ОТЦЯ
БЕНЕДИКТА ХVІ З
ПЛОЩІ СВ. ПЕТРА

13.40 Крок до зірок
14.25 Хай щастить 
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Індиго
16.55 Т/с "Чорна Рада" 
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.20 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
19.55 Т/с "Чорна Рада" 
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.50 Погода
22.00 Громадська варта
22.15 Далі буде... 
22.45 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей
01.55 Д/ф "Фатальна жінка

Марко Вовчок"
02.45 Ностальгія за... 

80�ті, 90�ті...
03.15 Життя триває...
04.00 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав"
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Рейки щастя"
11.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
12.20 "Єралаш"
12.40 Т/с "Палаючий лід"
13.35 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 "ТСН"
15.05 Т/с "Закон мишоловки"
16.05 Т/с "Палаючий лід"
17.00 "ТСН"
17.30 "Судові справи. Злочин і

кара"
18.20 Т/с "Рейки щастя"
19.25 "Погода"
19.30 "ТСН"
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Закон мишоловки"
22.30 "ТСН"
23.00 "Проспорт"
23.05 Х/ф "Містер 3000"
01.10 "Служба розшуку дітей"
01.15 Т/с "Два з половиною

чоловіки�4"
02.05 "Документ"
02.40 "ТСН"
03.05 Т/с "Затока Доусона�6"
03.50 "Документ"
04.20 Т/с "Два з половиною

чоловіки�4"
04.45 Т/с "Дні нашого життя�2"

ІНТЕР
06.00 Новини
06.10 "Гід  країнами світу".

Германія 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с " Людина�Амфібія" 
10.00 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
12.00 Новини
12.15 "Знак якості". Сухе біле

вино Аліготе 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

СЕРЕДА

24 грудня

ЧЕТВЕР

25 грудня
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виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 Т/с "Застава Жиліна"
22.30 Док. проект "До та після

"Свободи" 
23.50 Док. проект "Проклін

двійників "Титаніка" 
00.50 Т/с "Хафф"
01.50 Телевізійна служба

розшуку дітей 
01.55 "Знак якості" 
02.30 "Народний суд" 
03.20 "Ключовий момент"  
04.00 "Гід  країнами світу" 
04.50 Т/с "Хафф"
05.40 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.55 Факти
06.10 Ділові факти
06.15 Погода
06.20 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
06.55 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год
08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Полювання на

асфальті"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
13.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
14.55 Т/с "Штрафбат". Фінал
16.00 Про�Ziкаве.ua
16.35 Т/с "Таємниці слідства"
17.35 Т/с "Полювання на

асфальті"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини 
20.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
22.10 Д/ф "Операція "Шторм�

333"
22.45 Факти. Підсумок
23.00 Х/ф "Ударна хвиля" 
01.00 Факти
01.15 Спорт
01.25 Погода
01.30 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.00 Погода
03.05 Т/с "Далі буде". Фінал
03.50 Х/ф "Брати Блюз". s

ТРК “КИЇВ”
06.00"Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 Автофайли 
07.35 0�51 
07.40 Медицина з І.Трухачовою 
07.50 Vip�стажер 
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

Е.Ханок
11.00 "Одкровення з нагоди"
11.30 Музична програма 
12.00 Новини 
12.10 Х/ф "Ідеальний злочин" 
14.00 Т/с "Гра в кохання" 
15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 0�51 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 Столиця 
19.40 Корисна розмова 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 В гостях у 

Д.Гордона. Е.Ханок
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 Міська варта 
23.35 Вечірня кава
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35"Ріпка�ТВ"
01.05 Х/ф "Ідеальний злочин"  
02.40 В гостях у 

Д.Гордона. Е.Ханок 
03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю 
04.00 Четверта влада 
04.30 Столиця 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Моя американська

нянька�5" 
06.05 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/Ф "Ще раз на Різдво"
11.05 Т/с "Солдати�15" 
12.10 Т/с "Друзі" 
13.30 Репортер
13.35 М/с "Веселі мелодії" 
13.40 М/с "Поліцейська

академія" 
14.05 Т/с "Вероніка Марс" 
14.55 Teen Time
15.00 Побачення з мамою  
15.35 Т/с "Будинок

шкереберть" 
15.55 Teen Time
16.00 Т/с "Друзі" 
17.00 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки" 
17.55 Т/с "Татусеві доньки" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
21.20 Т/с "Татусеві доньки" 
22.25 Х/Ф "Пережити 

Різдво". s 
00.30 Репортер
00.45 Спортрепортер
00.50 Погода
00.55 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
01.55 Зона ночі
01.55 Невідома Україна
03.50 Зона ночі Культура
03.50 Українська художня

школа
04.20 Школа спектралізму
04.50 Зона ночі Культура
04.50 Цикл. Історія кіно

України 
05.40 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Пропоную руку 

і серце"
08.15 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.35 "Маски�шоу"
11.00 Т/с "Пуаро"
11.55 Т/с "Суто англійські

вбивства"
12.55 Х/ф "Блокада"
14.10 Х/ф "Олександр

маленький"
16.00 Х/ф "Кіберджек � 2"
17.40 Т/с "Закон і порядок" 
18.30 "Легенди бандитської

Одеси". Льова Задов
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Живий товар"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок" 
00.00 "Свідок" 
00.30 Т/с "Пуаро"
01.30 Т/с "Суто англійські

вбивства"
02.30 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
06.00 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Віват,

гардемарини!" 
11.50 "Зіркове життя. 

Перше кохання зірок"  
12.45 "Нез'ясовно, але факт" 
13.45 "Слідство вели. 

Кримська справа"  
14.40 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
15.10 Т/с "Комісар Рекс" 
17.00 "Навколо світу"  
18.00 "Вікна�Новини"  
18.10 Т/с "Доктор Хаус" 
19.15 "Моя правда. 

Сергій Пєнкін"  
20.15 "Слідство вели. 

Слід звіра"  
21.30 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Паралельний світ"
00.05 Т/с "Доктор Хаус" 
01.05 "Вікна � Спорт"
01.20 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"

11.30 "Дивись!"
12.00 "Таємні знаки"
13.00 М/с "Чарівна 

країна коней" 
13.30 М/с "Бешкетник Денніс"
14.00 М/с "А як же Мімі?" 
14.30 М/с "Печерна братва"
15.00 М/с "Інспектор Гаджет" 
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 "Вечірній мультик"
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2".Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700     
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода"   
07.00 Підводна одіссея Кусто  
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Коли погода творить

історію 
10.00 Забавні моменти   
11.00 Примхи погоди   
11.55 Служба розшуку дітей     
12.00 "Світські хроніки"   
12.20 Школа ремонту   
13.45 Друзі тварин   
14.20 Назад до природи   
14.50 Таємниці затонулих

кораблів 
15.15 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Секретні архіви 

інквізиції 
17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"    
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад 

диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"    
23.15 Забавні моменти   
00.15 Телегороскоп  
03.35 Трипільці 
04.25 Спецпроект  
04.50 "Світські хроніки"   
05.05 "24 години"   
05.20 "Погода"    
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу
08.30 Музичне шоу 

"Яка те мелодія" 
09.00 Т/с "Принцеса і жебрак" 
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Мокасини маніту"
14.45 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу 

"Яка те мелодія" 
18.00 Т/с "Принцеса і жебрак" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Шустер Live
20.30 Т/с "Глухарь"
21.30 Шоу Вєрки Сердючки 
22.30 Рикошет 
23.00 Щиросерде зізнання
23.30 Х/ф "Камуфляж"
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Шустер Live
05.00 Т/с "Глухарь"

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Новини
09.20 Діловий світ
09.30 Новини міжнародні
09.40 Погода 
09.50 Прес�анонс
10.00 Д/с "Нові святилища"
10.40 Служба розшуку дітей
11.00 Життя триває...
11.50 Ситуація
12.00 Новини

12.10 Погода 
12.15 "Знайдемо вихід"
13.05 "Надвечір'я" 
13.35 Кіно.ua
14.25 Темний силует 
14.45 Служба розшуку дітей
14.50 Ситуація
15.00 Новини
15.20 Д/с "Обличчя Європи" 
15.50 Погода
15.55 М/с "Легенди України"
16.00 Т/с"Таємничий острів"
16.25 Ток�шоу для молоді

"Пазли"
16.55 Т/с "Чорна Рада"
17.50 Ситуація
18.00 Новини
18.20 Погода
18.25 Український вимір
19.00 Точка зору
19.30 Діловий світ
19.45 Світ спорту
19.50 Погода
20.00 Фольк�music
20.55 М/с "Легенди України"
21.00 Новини  
21.20 Новини міжнародні
21.30 Діловий світ
21.40 Світ спорту
21.55 Право на захист
22.20 Екіпаж
22.50 Прес�анонс
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Ситуація 
01.30 Парламентський день 
01.45 Служба розшуку дітей
01.55 Право на захист
02.20 Римський�Корсаков.

Увертюра "Світле свято"
02.45 "Надвечір'я" 
03.15 Життя триває...
04.00 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.05 "Служба розшуку дітей"
06.10 Т/с "Так ніхто не кохав" 
07.00 "Єралаш"
07.25 "Сніданок з "1+1"
09.30 Т/с "Руда"
10.30 Т/с "Рейки щастя"
11.30 "Судові справи. 

Злочин і кара"
12.20 "Єралаш"  
12.40 Т/с "Палаючий лід"
13.35 Т/с "5 хвилин до метро"
14.30 "ТСН"
15.05 Т/с "Закон мишоловки"
16.05 "Без табу"
17.00 "ТСН"
17.30 "Судові справи. 

Злочин і кара"
18.20 Т/с "Рейки щастя"
19.25 "Погода"
19.30 "ТСН"
20.10 Т/с "Руда"
21.15 Т/с "Закон 

мишоловки"
22.25 "Наша russia"
23.00 Х/ф "Русалка"
01.10 Х/ф "Міст через річку

Квай"
03.50 "Без табу"
04.30 "Ключ від спокуси"
05.10 Т/с "Дні нашого 

життя�2"

ІНТЕР
06.00 Новини 
06.10 "Гід  країнами світу".

Шотландія 
07.00 Новини
07.10 "Ранок з Інтером" 
08.00 Новини
08.10 "Ранок з Інтером" 
08.50 Т/с " Людина�Амфібія" 
10.00 Т/с " Обручка"
11.00 Т/с "Вогонь кохання"
11.55 Новини
12.15 "Знак якості". Коньяк 5* 
13.10 Т/с "Любов як любов"
14.20 Т/с "Застава Жиліна"
15.30 Т/с "Тайга. Курс

виживання"
16.30 "Народний суд" 
17.40 Новини
18.00 "Ключовий момент" 
19.00 Т/с "Вогонь кохання"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с " Обручка"
21.30 "Свобода на Інтері" 
00.30 "Народний суд" 
01.30 "Знак якості"  
02.10 "Ключовий момент" 
03.40 "Гід  країнами світу"
04.30 М/с "Звірятка 

в будинку Теза" 
05.50 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Факти
06.10 Ділові факти
06.15 Погода
06.25 300 сек/год
06.30 М/с "Сучасне Роккове

життя"
07.10 Т/с "Леся+Рома"
07.45 Факти. Ранок
07.50 Ділові факти
07.55 Спорт
08.00 Погода
08.05 Каламбур
08.35 300 сек/год

08.45 Факти. Ранок
08.55 Спорт
09.00 Погода
09.05 Т/с "Полювання на

асфальті"
10.10 Т/с "Леся+Рома"
10.50 Про�Ziкаве.ua
11.30 Т/с "Таємниці слідства"
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Т/с "Мисливці за

старовиною"
14.00 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
15.00 Т/с "Штрафбат"
16.05 Про�Ziкаве.ua
16.40 "Ударна хвиля"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Спорт
19.30 Надзвичайні новини
19.55 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
20.55 Максимум в Україні
21.20 Спецрозслідування
22.45 Факти. Підсумок дня
23.00 Голі та смішні
23.35 Акули бізнесу
00.00 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
00.45 Х/ф "Туристи". s
02.20 Факти
02.35 Спорт
02.40 Погода
02.45 "Нічна спокуса".

Інтерактив
04.15 Погода
04.30 Х/ф "Війна Роуз". s

ТРК “КИЇВ”
06.00 "Ріпка�ТВ"
06.30 Музична програма 
06.50 Міська варта 
07.00 Новини 
07.20 Прес�ревю 
07.30 ТОП�10 
07.40 Економічний вісник 
07.50 Сім'я від А до Я 
08.20 Столиця 
09.00 Новини 
09.20 Прес�ревю 
09.25 У центрі уваги 
10.00 В гостях у Д.Гордона.

Е.Ханок 
11.00 "Життя на всі 100%" 
11.30 Музична програма
12.00 Новини 
12.10 Тиждень моди з

Д.Шаповаловою 
12.40 Д/С "Велика мандрівка" 
13.20 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
14.00 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради 

15.00 Новини 
15.10 Т/с "Шторм" 
16.20 У центрі уваги 
17.00 Новини 
17.15 Д/с "Медичні детективи" 
17.50 ТОП�10 
18.00 Т/с "Зцілення коханням" 
19.00 "Час мера" 
19.50 Т/с "Вовчиця" 
20.45 Бізнес�ситуація 
20.50 Міська варта 
21.00 Новини 
21.25 Вдала кар'єра 
21.55 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат" 
22.25 Четверта влада 
23.00 Новини 
23.20 Прес�ревю 
23.25 ТОП�10 
23.35 Вечірня кава 
00.05 0�51 
00.15 Музична програма 
00.35 "Ріпка�ТВ"
01.05 Спецпідрозділ "Чорний

квадрат"
01.35 Нарада в КМДА 
02.20 Розширене засідання

виконавчого органу
Київради 

03.30 Новини 
03.55 Прес�ревю 
04.00 Четверта влада 
04.30 Вдала кар'єра 
05.05 Вечірня кава 
05.35 Брейн�ринг

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Служба розшуку дітей
05.45 Т/с "Моя американська

нянька�5" 
06.05 Т/с "Студенти

International" 
06.50, 07.15, 07.30, 08.40

"Підйом"
06.55 М/с "Неймовірне життя

Джунніпер Лі" 
09.00 М/с "Веселі мелодії" 
09.10 Х/Ф "Пережити Різдво" 
11.10 Т/с "Солдати�15" 
12.10 Т/с "Друзі"
13.30 Репортер
13.35 М/с "Поліцейська

академія" 
13.55 Т/с "Вероніка Марс" 
14.50 Teen Time
14.55 Побачення з мамою 
15.30 Т/с "Будинок

шкереберть" 
15.50 Teen Time
15.55 Т/с "Друзі" 
16.55 Т/с "Відчайдушні

домогосподарки" 

17.50 Т/с "Татусеві доньки" 
19.00 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.20 Погода
19.25 Т/с "Солдати�15" 
20.20 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..."
21.25 Т/с "Татусеві доньки" 
22.30 Камеді клаб. Україна
00.45 Репортер
01.00 Спортрепортер
01.05 Погода
01.05 Т/с "Бальзаківський вік

або всі чоловіки сво..." 
02.05 Х/Ф "Серійна мама" 
03.35 Зона ночі
03.35 Невідома Україна
05.25 Зона ночі Культура
05.30 Цикл. Історія кіно

України
06.15 У кожній професії є

музика
06.30 Зона ночі

НТН
06.00 "Переможний голос

віруючого"
06.30 Х/ф "Забави молодих"
08.05 М/ф "Оггі та кукарачі"
08.20 М/ф "Івон із Юкона"
08.45 "Свідок"
09.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
09.50 Т/с "Закон і порядок"
10.40 "Маски�шоу"
11.10 Т/с "Пуаро"
12.15 Т/с "Суто англійські

вбивства"
13.15 Х/ф "Сім наречених

єфрейтора Збруєва"
15.10 Х/ф "Солодка жінка"
17.05 Т/с "Марш 

Турецького � 3"
19.00 "Свідок"
19.25 Х/ф "Жандарм і

жандарметки"
21.30 "Свідок"
22.00 Т/с "CSІ. Маямі" 
23.00 Т/с "Закон і порядок"
00.00 "Свідок" 
00.35 Х/ф "Клас 1999. Заміна"
02.20 "Особистий погляд" 
04.25 "Речовий доказ"

СТБ
06.05 Т/с "Вона написала

вбивство" 
06.50 "Вікна � Новини"  
07.00 "Бізнес+"
07.05 "Сам собі режисер"  
08.00 "Вікна � Новини"  
08.10 "Бізнес+"
08.15 Х/ф "Гардемарини � 3" 
11.00 "Моя правда. Сергій

Пєнкін"  
12.00 "Слідство вели. Слід

звіра"  
12.55 Т/с "Кулагін та

Партнери" 
13.25 Т/с "Комісар Рекс" 
15.20 Х/ф "Іронія долі, або з

легким паром!" 
17.30 "Вікна � Новини"  
18.00 Х/ф "Іронія долі, або з

легким паром!" 
20.00 "Ну, каково!" концерт 

Ю. Гальцева та Г. Вєтрова
22.00 "Вікна�Новини"
22.25 "Попелюшка". Мюзікл 
01.10 "Вікна � Спорт"
01.25 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30 М/с "Хіткліфф"
09.00 "Дивись, хто прийшов!"
09.30 "Звана вечеря"
10.30 Т/с "Приватний детектив

Магнум"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Містика зірок".
13.00 М/с "Чарівна країна

коней"
13.30 М/с "А як же Мімі?" 
14.00 М/с "Черепашки�ніндзя"
14.30 М/с "Печерна братва" 
15.00 М/с "Інспектор Гаджет"
15.30 М/с "Хлопчик�голуб" 
16.00 "Єралаш"
17.00 "Дом�2"
18.00 "Великий брат".

Спецвипуск
18.30 "Великий брат"
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Звана вечеря"
22.00 "Вікна"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 "Дивись, хто прийшов!"
00.30 М/с "Король гори"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Клуб 700    
06.25 "24 години"   
06.40 "Банкнота" 
06.50 "Погода"   
07.00 Підводна одіссея Кусто  
08.00 Хіт �парад диких тварин 
09.00 Коли погода творить

історію  
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10.00 Забавні моменти   
11.00 Примхи погоди   
12.00 "Світські хроніки"         
12.20 Школа ремонту   
13.45 Друзі тварин   
14.20 Назад до природи   
14.50 Таємниці затонулих

кораблів 
15.10 Підводна одіссея Кусто  
16.15 Секретні архіви інквізиції 
17.15 Секрети історії   
18.30 "24 години"   
18.45 "Банкнота"  
18.55 "24 години.Життя"  
19.00 Коли погода творить

історію  
20.00 "Світські хроніки"   
20.30 "24 години"   
20.55 "Погода"    
21.00 Секрети історії   
22.00 Хіт �парад диких тварин 
23.00 "24 години"   
23.10 "Погода"    
23.15 Забавні моменти   
00.15 Телегороскоп  
03.35 Трипільці 
04.25 Спецпроект 
04.50 "Світські хроніки"   
05.05 "24 години"   
05.20 "Погода"    
05.35 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
05.45 Мультфільми
06.30 Події
06.40 Спортивні події
06.45 Погода
06.50 Сімейний доктор
07.00 Федеральний суддя
07.50 Листа Дідові Морозу 
08.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
09.00 Т/с "Принцеса і жебрак" 
10.00 Шустер Live
11.00 Святковий виграш
12.00 Т/с "Глухарь" 
13.00 Х/ф "Двоє під одним

парасолем"
15.00 Щиросерде зізнання
15.30 Федеральний суддя
16.30 Події
16.50 Спортивні події
16.55 Погода
17.00 Критична крапка
17.30 Музичне шоу "Яка те

мелодія" 
18.00 Т/с "Принцеса і жебрак" 
19.00 Події
19.20 Спортивні події
19.25 Погода
19.30 Щиросерде зізнання
20.00 Життєві сенсації
20.30 Т/с "Глухарь" 
21.30 Шустер Live
01.30 Нічні розваги
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Рикошет
05.00 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Погода 
09.10 Прес�анонс
09.20 Хто в домі хазяїн?
09.50 Експерти дозвілля
10.20 Вихідні по�українськи
10.40 Рейс
11.00 Європейський вибір
11.20 Кордон держави 
11.40 Король професії  
12.00 Унікальна Україна
12.30 Парламент
13.15 Погода
13.25 Д/ф "На п"єдесталі вітрів

Флоренції"
14.25 Лауреати телефестивалю

"Калинові острови". 
Д/ф "Двобій"

14.45 Наша пісня
15.30 Д/ф "Євро 2012.

Польща. Камо грядеши? "
16.00 Волейбол. Кубок України.

Півфінал. "Локомотив"
(Харків) � "Локомотив"
(Київ) 

17.05 Д/ф "Євро 2012. Україна.
Нон�стоп "

17.40 Погода
17.50 Книга.ua
18.35 Кіно.ua
19.05 Погода 
19.15 Х/ф "Божевільне Різдво"
21.00 Новини 
21.20 Світ спорту
21.35 Погода
21.45 Що? Де? Коли?
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.

НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Екіпаж
01.45 Служба розшуку дітей
01.55 Х/ф "Божевільне Різдво"
03.25 Д/ф "Євро 2012.

Польща. Камо грядеши? "
03.55 Д/ф "Євро 2012. Україна.

Нон�стоп "
04.25 Хто в домі хазяїн?
04.50 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.00 М/ф "Літаючий будинок"
07.20 Х/ф "Мій батько �

злочинець"
09.05 "Хто там?"
09.55 Х/ф "Різдво Елоїз"
11.40 Х/ф "Як уладнати

справи"
13.50 "Найрозумніший"
15.30 "Ювілейний вечір

Є.Петросяна"
17.20 Х/ф "Іронія долі, або з

легкою парою!"
19.25 "Погода"
19.30 "ТСН"
20.00 Х/ф "Іронія долі, або з

легкою парою!"
21.55 Х/ф "Вам лист"
00.20 "Світське життя"
01.10 Х/ф "Дім на краю світу"
02.40 "Спецпроект

Ю.Макарова" � "Мій
Шевченко"

04.40 Х/ф "Запорожець за
Дунаєм"

ІНТЕР
06.10 Док.проект  "Любов до

смерті у світі павуків"
07.00 "Свобода на Інтері" 
09.40 "Доки всі вдома" 
10.20 Кулінарне шоу "Картата

потата" 
11.10 Шоу "Квадратний метр" 
12.00 "Модний вирок" 
13.00 Док. проект  "Російська

народна група Боні М" 
14.00 Х/ф "Мовчун"
15.50 Т/с "Загальна терапія"
18.00 "Позаочі" 
18.50 Пісня року в

"Олімпійському"
20.00 "Подробиці" 
20.30 Пісня року в

"Олімпійському"
23.30 Концерт С. Вакарчука
01.40 Х/ф "Амелі"
03.50 "Картата потата" 
04.30 Х/ф "Амелі"

ICTV
06.20 Факти
06.35 Погода
06.40 Автопарк. Парк

автомобільного періоду
07.15 Акули бізнесу
07.40 Погода
07.45 Х/ф "Трикутник"
09.40 Кіно в деталях 
10.05 Т/с "Леся+Рома"
10.45 Анекдоти по�українськи
11.05 Українці Афігенні
11.40 Квартирне питання
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Галілео
13.10 Т/с "Вулиці розбитих

ліхтарів�8"
14.05 Х/ф "Міф"
16.55 Х/ф "Гарячі голови"
18.45 Факти. Підсумок дня
18.55 Спорт
19.00 Х/ф "Останній бойскаут" 
21.10 Х/ф "Матриця". s
00.00 Міс Київ�2008
00.30 Х/ф "Широке Саргасове

море". s
02.35 "Нічна спокуса".

Інтерактив
04.35 Х/ф 

"Обслуговування...". s

ТРК “КИЇВ”
06.20 Резус�конфлікт 
07.00 Новини 
07.20 Російське диво 
08.05 Досягти мети 
08.35 Про сім'ю 
08.55 Економічний вісник 
09.20 "Одкровення з нагоди" 
09.50 Концерт А. Агутіна та

А.Варум  
11.05 Робітниче завтра 
11.15 Дім живих історій 
11.50 ТОП�10 
12.00 Сім'я від А до Я 
12.25 Т/с "Сумна історія

кохання" 
14.25 Vip�стажер 
14.50 Молодіжна телевізійна

служба 
15.25 Мульти�буки 
15.55 "Десятка хітів

М.Поплавського"
17.05 "Час мера" 
17.55 Х/ф "Вогняний янгол" 
19.50 Шанс 
21.00 Новини�тижневик 
21.30 Х/ф "Вогняний янгол" 
23.20 Шанс�Models 
00.20 Полігон 
00.50 Т/с "Сумна історія

кохання" 
02.20 Х/ф "Вогняний янгол" 
04.00 Новини�тижневик 
04.30 Молодіжна телевізійна

служба 
05.15 Х/ф "Вогняний янгол"

НОВИЙ КАНАЛ
06.30 Х/Ф "Барток чудовий"  
07.35 Х/Ф "Мій пес Скіп" 
09.35 Корисна площа 
10.30 Кулінарна програма 

"90�60�90"
11.05 ПроFаshіоn 

12.05 Т/с "Щасливі разом" 
13.05 Х/Ф "Богатенький Річі" 
15.00 Х/Ф "Вундеркінди�2"  
16.50 Х/Ф "Силач Санта�

Клаус" 
18.50 Х/Ф "Загублене місто" 
20.55 Х/Ф "Ельф" 
22.50 Зірка караоке�2
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/Ф "Ігри розуму" 
02.35 Зона ночі
02.40 Невідома Україна
04.30 Зона ночі Культура
04.35 І буде новий день
05.25 Зона ночі Культура
05.25 Тарас Шевченко. Надії
06.20 Зона ночі

НТН
06.00 "Особистий погляд"
06.30 "Блага звістка з Ріком

Ренером"
07.00 "Голос перемоги"
07.20 Х/ф "Морозко"
08.50 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.00 "Маски�шоу"
11.00 М/ф "Детектив Друпі"
11.50 Х/ф "Непереможний"
13.10 Х/ф "Пірати ХХ

століття"
14.40 "Правда життя". Собаче

життя
15.10 Х/ф "Жандарм і

жандарметки"
17.00 Т/с "Каменська � 2"
19.00 Х/ф "Джеймс Бонд.

Помри, але не зараз"
21.30 Х/ф "Диггстаун"
23.40 Х/ф "Гіркий місяць"
02.00 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
05.10 "Приватні історії.

О.Новіков"  
05.55 "Наші улюблені

мультфільми"
07.25 "Навколо світу"  
08.30 "Еники�беники"
09.00 "Їмо вдома"  
10.05 "ВусоЛапоХвіст"  
10.45 "Наші улюблені

мультфільми"
11.55 Концерт М. Задорнова 

"Я люблю тебе, життя"
12.35 "Ну каково!" концерт 

Ю. Гальцева та Г. Вєтрова
14.20 Х/ф "Зіта і Гіта" 
18.00 "Неймовірні історії

кохання"
19.00 Х/ф "Іронія долі, або З

легким паром!" 
23.00 "Іронія долі, або З легким

паром!" Невідома версія
00.05 "Зіркове життя. Перше

кохання зірок"  
01.05 "Моя правда. Сергій

Пєнкін"  
01.55 Х/ф "Годзилла . Остання

битва" 
04.00 "Формула успіху"

ТЕТ
06.30 Дивись!
07.00 Ранковий мультик
07.30 Дом�2
08.30 Програма для дітей

"Марві Хаммер"
09.00 Ретро�мультик
09.30 Т/с "Мурашки по шкірі" 
10.30 Т/с "Зірки"
11.30 Дивись!
12.00 Танці без правил
13.00 Заборонена зона
14.00 Х/ф "Королівство

Кривих Дзеркал"
16.00 Наші рекорди
17.00 Фактор страху
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє" 
18.30 Великий брат
19.30 Дом�2
20.30 Вечірній мультик
21.00 Заборонена зона
22.00 Сміх без правил
23.00 Дивись!
23.30 Дом�2. Спецвипуск
00.00  М/с "Манускрипт ніндзя"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Спецпроект  
06.25 Як це робиться?   
06.55 "Погода"    
07.10 Телемагазин  
07.30 Коли погода творить

історію  
08.30 Зелена варта 
09.00 Секрети історії   
10.00 Школа ремонту   
11.00 За сім морів  
11.30 Фотолайф  
12.00 Хроніки крокодила   
12.30 Забавні моменти   
13.35 Чиста   наука     
14.40 Святий Грааль     
15.35 Великий порятунок

тварин 
16.40 Вулкан День суду   
17.55 Забавні моменти   
19.00 Т /с "Дружини й дочки"   
22.10 Бешкетні мавпи Індії  
23.15 "24 години. Світ" 

23.35 "24 години.Життя"
Дайджест  

00.15 Телегороскоп  
03.35 Зелена варта  
04.00 Найсмішніша реклама     
04.25 Боспорське царство  
05.15 Сильні світу сього
05.30 Найсмішніша реклама

ТРК “УКРАЇНА”
06.00 Шустер Live
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.35 Погода
09.40 Листа Дідові Морозу
10.30 М/с "Мисливці за

примарами"
11.00 Зірки гумору
11.30 Х/ф "Діти Хуан Ші" 
14.00 Т/с "Глухарь"
16.00 Шоу "На десять років

моложе" 
16.30 Суботній вечір. Концерт
19.00 Події
19.35 Спортивні події
19.40 Погода
19.45 Т/с "Двоє зі скриньки � 2"  
21.45 Щиросерде зізнання
22.15 Життєві сенсації
23.00 Х/ф "Дінокрок"
01.00 Щиросерде зізнання
01.30 Нічні розваги 
03.30 Події
03.55 Спортивні події
04.00 Погода
04.05 Х/ф "Двоє під одним

парасолем" 
05.30 Мультфільми

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.05 Доки батьки сплять
09.10 Підсумочки
09.15 Антивірус для дітей
09.30 Крок до зірок
10.00 Ігри чемпіонів 
10.30 Нова армія
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна штучка
11.50 Погода
12.00 Тетяна Цимбал

представляє. "Лінія долі"
12.30 Здоров'я 
13.25 Благовісник
13.55 Погода
14.00 "Знайдемо вихід"
14.50 Служба розшуку дітей
15.00 Аудієнція
15.50 Погода
16.00 Волейбол. Кубок

України. Фінал 
17.05 Богатирські ігри. Етап

ліги. Рига
18.05 Діловий світ. Тиждень
18.45 Погода 
19.00 КВК � 2008. Спецпроект
21.00 "Культурний фронт" з

Ю. Макаровим
21.25 Д/ф "С. Бандера. Ціна

свободи"
23.00 ТРК "ЕРА"
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
01.20 Трійка, Кено, Максима
01.25 Служба розшуку дітей
01.35 Стильна штучка
01.55 Концертна програма до

90�річчя Національного
симфонічного оркестру

03.45 Аудієнція
04.30 Служба розшуку дітей

КАНАЛ “1+1”
06.15 М/ф "Літаючий будинок"
06.55 "Союзмультфільм № 20 �

"Снігуронька" 
08.05 "Бокс по�справжньому .

Пол Вільямс і Верно
Філліпс"

09.00 "Лото�забава"
10.00 М/ф "Мої друзі 

Тигрик та Вінні"
10.50 "Караоке на майдані" 
11.40 Х/ф "Іронія долі, або з

легкою парою!" 
15.15 Т/с "Не краса по�

американськи"
16.10 "Катастрофи"
16.40 "Найрозумніші дорослі

ігри"
18.15 Т/с "Моя прекрасна

нянька"
19.25 "Погода"
19.30 "ТСН"
20.20 Х/ф "Історія

Попелюшки"
22.20 "Світське життя"
23.20 Х/ф "Я � кіборг, але це

нормально"
01.45 "Відкривалка � 2005"
03.00 "Караоке на Майдані"

ІНТЕР
06.20 Док. проект "Примари

Балтійського моря" 
07.20 Х/ф " Здрастуйте, я

ваша тітка!" 
09.30 "Городок" 
10.00 "Україно, вставай!" 
10.30 Х/ф "Чоловік повинен

платити!" 
12.30 "Вечірній квартал" 
14.30 Х/ф "Нічні відвідувачі"
16.20 Х/ф "А ви йому хто?" 

18.30 Х/ф "Свати"
20.00 "Подробиці тижня"
20.50 Х/ф "Свати"
22.30 Х/ф "Повний подих". s
00.50 Церемонія

нагородження премією
"Brit Awards 2008" 

02.40 "Подробиці тижня" 
03.30 "Квадратний метр" 
04.00 М/с "Звірятка 

в будинку Теза" 
05.20 "Уроки тітоньки Сови"

ICTV
06.00 Факти
06.15 Погода
06.25 Т/с "Альф"
06.50 Погода
06.55 "Міф"
09.10 Квартирне питання
10.05 Ти не повіриш!
11.05 Чудо�люди
11.35 Надзвичайні історії
12.45 Факти. Світ
12.55 Спорт
13.00 Х/ф "Агент 117: Каїр.

Шпигунське гніздо"
15.00 Х/ф "Гарячі голови"
16.55 Х/ф "Гарячі голови�2"
18.45 Факти тижня
19.20 Спорт
19.25 Х/ф "Бельфегор �

привид Лувра"
21.20 Х/ф "Матриця:

Перезавантаження". s
23.20 Х/ф "Літо в бікіні�3". s
02.15 "Нічна спокуса".

Інтерактив
03.45 Х/ф "Звести рахунки". s

ТРК “КИЇВ”
07.00 Новини�тижневик 
07.30 Музична програма 
08.00 Російське диво 
08.50 Шанс 
10.00 Резус�конфлікт 
10.55 "Шиканемо" 
11.45 Клуб Суперкниги 
12.05 Церква "Посольство

Боже" 
12.30 Золотий гусак 
13.05 Т/с "Сумна історія

кохання" 
15.05 Вдала кар'єра 
15.40 "TVstart"
16.20 Мульти�буки 
16.45 Концерт С.Ротару 

"Я тебя по�прежнему
люблю" 

18.35 Х/ф "Дім, в якому я
живу" 

20.30 Тиждень моди з
Д.Шаповаловою 

21.00 "По суті"
21.30 Х/ф "Як на колесах"  
23.15 Новини�спорт�тижневик 
23.35 Золотий гусак 
00.05 Англійська за 4,5 місяці 
00.25 Т/с "Сумна історія

кохання" 
01.55 Х/ф "Дім, в якому я

живу" 
03.35 "По суті" 
04.05 Х/ф "Як на колесах"  
05.40 Мульти�буки

НОВИЙ КАНАЛ
06.20 Х/Ф "Вундеркінди�2"  
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте в лікаря
08.40 Кліпси
09.10 Руйнівники міфів�3 
10.20 Алло гараж 
10.55 Х/Ф "Силач Санта�Клаус" 
12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив 
14.15 Аналіз крові
15.00 Зоряні драми 
16.00 Info�шок
16.50 Х/Ф "Рок в літньому

таборі" 
18.50 Х/Ф "Господарка будинку"  
20.50 Х/Ф "Лемоні Снікетт. 33

нещастя". s 
22.50 Шоу "Файна Юкрайна" 
23.15 Камеді клаб
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/Ф "Міські легенди�2"
02.20 Зона ночі
02.25 Невідома Україна
04.05 Зона ночі Культура
04.10 Українська художня школа
04.40 Школа спектралізму
05.05 Зона ночі Культура
05.10 Секрети української

національної кухні
05.25 Зона ночі

НТН
06.00 "Особистий погляд"
07.00 "Повнота радості життя"
07.35 Х/ф "Митниця"
09.05 М/ф "Оггі та кукарачі"
10.25 "Маски�шоу"
11.35 М/ф "Том і Джеррі"
12.30 "Бушидо. Східні

єдиноборства" 
14.55 "Речовий доказ".

Особливих прикмет нема
15.30 "Легенди бандитської

Одеси". Панель
республіки

16.00 Т/с "Тіні минулого"
18.00 "Агенти впливу"
18.30 Х/ф "Диявольський

особняк"

20.45 Х/ф"Метро"
23.00 Х/ф "Акули � 2"
00.45 Х/ф "Мертвий сезон"
02.40 "Особистий погляд" 
04.30 "Речовий доказ"

СТБ
05.30 "Надзвичайні історії.

Любов Поліщук"  
06.15 "Наші улюблені

мультфільми"
08.00 "Навколо світу"  
09.00 "Їмо вдома"  
10.05 "Попелюшка". Мюзікл 
12.45 "За Вікнами"  
13.40 "В пошуках істини.

Дев'ять життів терориста
Блюмкіна"  

14.35 "Слідство вели. Чорні
горбуни"  

15.25 "Документальний
детектив. На гачку
бажань"

16.00 "Правила життя. Хочу
працювати"  

17.00 "Нез'ясовно, але факт"
18.00 "Паралельний світ"
19.00 "Битва екстрасенсів"
20.00 Х/ф "Моя мама �

Снігуронька" 
22.05 Х/ф "Терміново

потрібен Дід Мороз" 
00.0 "Неймовірні історії

кохання" 
01.0 01.00 "Приватні історії.

С.Пєнкін"

ТЕТ
06.30 "Дивись!"
07.00 Ранковий мультик
07.30 "Дом�2"
08.30  Програма для дітей

"Мандрівник Віпо"
09.00 Ретро�мультик
09.30 М/с "Нова сімейка

Адамсів"
10.30 "Поверніть мені маму"
11.30 "Дивись!"
12.00 "Заборонена зона"
13.00 Х/ф "Мар'я�майстриня"
15.00 "Єралаш"
15.30 "Ключі від форту

Буайяр"
18.00 Т/с "Алфред Хічкок

представляє" 
18.30 Великий брат
19.30 "Дом�2"
20.30 Вечірній мультик
21.00 "Заборонена зона"
22.00 "Убойна ліга"
23.00 "Дивись!"
23.30 "Дом�2". Спецвипуск
00.00 М/с "Ельфійська пісня"
00.30 М/с "Берсерк"
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,

05.00, 06.00 Сьоме небо
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,

05.30 "7 VJ"

ТОНІС
06.00 Як це робиться?   
06.30 Хроніки крокодила    
06.55 "24 години.Життя"

Дайджест  
07.40 Зелена варта  
08.10 "24 години. Світ" 
08.30 За сім морів 
09.00 Бешкетні мавпи Індії   
10.00 Школа ремонту   
10.50 Забавні моменти   
12.00 Т /с "Дружини й дочки"   
15.00 Чиста   наука     
16.00 Усередині   
17.00 Червоний Оксамит    
18.00 Святий Грааль     
19.00 Т /с "Дружини й дочки"   
22.00 Червоний Оксамит    
23.00 Сильні світу сього 
23.20 Зелена варта 
23.50 "24 часа. Світ"   
00.15 Телегороскоп  
03.35 Найсмішніша реклама  
04.00 Ольвія  
04.50 Найсмішніша реклама  
05.15 Сильні світу сього
05.30 Зелена варта  

ТРК “УКРАЇНА”
06.20 Події
06.45 Спортивні події
06.50 Погода
07.00 Х/ф "Діти Хуан Ші"
09.00 Події
09.30 Спортивні події
09.35 Погода
09.40 Листа Дідові Морозу
10.30 М/с "Мисливці за

примарами"
11.00 Суботній вечір. Концерт
13.00 Х/ф "Безстрашний" 
15.00 Т/с "Жнець"
16.00 Х/ф "Рівняння з усіма

відомими" 
19.00 Події тижня
19.30 Х/ф "Пірати

Карибського моря � 2.
Скриня мерця" 

23.00 Х/ф "Наркоз" 
01.00 Життєві сенсації
01.30 Нічні розваги
03.30 Події тижня
04.05 Х/ф "Хочу вашого

чоловіка
05.30 Мультфільми

СУБОТА

27 грудня

НЕДІЛЯ

28 грудня
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С
ибірка (сибірська
виразка) � гостре
інфекційне захво�

рювання людей, домашніх,
та диких тварин. Збудник �
паличка сибірської виразки,
а точніше її спори, зберіга�
ються у навколишньому сере�
довищі  досить тривалий час і
можуть сприяти зараженню.

Основним джерелом
зараження є хворі
домашні тварини, осо�
бливо травоїдні (велика
рогата худоба). Людина
може заразитись догля�
даючи за тваринами,
їхньому забої, захоронен�
ні трупів, при контакті з
інфікованим м'ясом.
Тому найбільшої небез�
пеки зазнають тварин�
ники, ветпрацівники, а
також особи, які ведуть
домашнє господарство,
вирощують домашніх
тварин. 

Клінічно захворю�
вання може протікати в
4�х формах:
� шкірна � поява  безболіс�

ного сибіркового карбун�
кула (гнояка) з набряком

м'яких тканин, підвищен�
ня температури тіла, пору�
шення загального стану;

� кишкова форма � зустрі�
чається рідко. Протікає
дуже тяжко з блювотою,
кровавим проносом.

� легенева � також зустріча�
ється рідко, розвивається
швидко, супроводжується

високою температурою,
кашлем з кров'янистою
мокротою.

� септична � розвивається
як ускладнення іншої
форми. Характеризується
швидким розвитком і має
летальний наслідок.
На щастя, в Києво�Свято�

шинському районі впродовж
40 років випадків сибірки  не
реєструвалось. Та, зважаючи
на вічне зберігання спор

збудника, в районі на
обліку перебуває 4 ста�
ціонарно�неблагопо�
лучних щодо цього зах�
ворювання пункти: в
1943р. с.Горенка �
корова у власному гос�
подарстві, в 1959р.
с.М.Рубежівка � 5 голів
великої рогатої худоби
(радгосп "Рубежі�
вський"), в 1961р.
с.Ходосіївка � вівця, в
1967р. � с.Хмільна � 3
поголів’я великої рога�
тої худоби (радгосп
"Бузівський"). Тіла
померлих тварин були
знищені на місці шля�
хом спалювання, в

с.Горенка корова була виве�
зена на Баришівський утиль�
завод. Отож, небезпека спа�

лаху хвороби існує.
В квітні місяці поточного

року в Миколаївській області
було зареєстровано 3 випад�
ки захворювань на сибірку
людей (2 � у мешканців
Южноукраїнська, 1 � у меш�
канки м. Миколаєва). Люди
заразились, контактуючи  з
забитою  домашньою тели�
цею, яка була хворою.
Постраждалі госпіталізовані
і проліковані, проведена про�
філактика. Але спори палич�
ки сибірської виразки ще
будуть довго зберігатись, тим
самим загрожуючи вини�
кненням повторних випад�
ків.

Для профілактики даного

захворювання людям, які в
своїй професійній діяльності
контактують з тваринами або
тримають їх в домашньому
господарстві необхідно бути
особливо обережними, осо�
бам, які займаються зби�
ранням, зберіганням, реалі�
зацією тваринної сировини,
особливо в неблагополучних
пунктах, слід проводити вак�
цинацію. Має особливе зна�
чення і проведення постійно�
го санітарного та ветеринар�
ного нагляду за станом тва�
ринницьких господарств.

Лікар� епідеміолог Києво�
Святошинської райСЕС

Шевченко О.М.

Медична служба цивільної оборони

Києво&Святошинського району попереджаєСИБІРКА
ЧЧИИ  ЄЄ  ЗЗААГГРРООЗЗАА  ССППААЛЛААХХУУ    ССИИББІІРРККИИ  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ??

Серед різноманітності інфекційних захворювань зустрічаються такі, що характерні
тільки для людей, є хвороби, що уражають тільки тварин, а є й такі, що можуть поширю�
ватись в тваринному світі та бути загрозою для людини.

У
структурі ДПІ у Києво�Свя�
тошинському  районі подат�
кова міліція виконує дві спе�

цифічні функції � оперативно�розшу�
кову та кримінально�процесуальну.

Запроваджена з квітня 2008 року
система автоматизованої розшифров�
ки податкових зобов'язань та подат�
кового кредиту в розрізі контрагентів
сприяла підвищенню ефективності
відбору суб'єктів господарювання для
подальшого оперативного відпрац�
ювання.

Зловживання з ПДВ стали хроніч�
ними і створюють загрозу для стабіль�
ності національної економіки. 

Суть переважної більшості неза�
конних схем у тому, що товарно�ма�
теріальні цінності потрапляють без�
посередньо від виробників до спожи�
вачів, а документи проводяться через

низку транзитних і фіктивних під�
приємств.

Працівники податкової міліції
усвідомлюють, що боротися з такою
системною проблемою слід також
системно. Першим кроком у напрямі
протидії фінансовим правопорушен�
ням стали зміни в адмініструванні
податків.

Так, 21 листопада 2008 року стар�
шим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в
Київській області за матеріалами,
зібраними старшим оперуповноваже�

ним відділення проти�
дії незаконному від�
шкодуванню ПДВ
ВПМ ДПІ у Києво�
С в я т о ш и н с ь к о м у
районі, порушено кри�
мінальну справу від�
носно директора ТОВ
"К" щодо ухилення від
сплати податків в осо�
бливо великих розмі�
рах (юридична адре�
са: с. П � Борщагівка,
вид діяльності: оптова
та роздрібна торгівля
ПММ), за ознаками

злочину, передбаченого ч.3 ст.212
КК України.

Із зібраних матеріалів, а також із
зазначеного акту перевірки вбачаєть�
ся, що директор ТОВ "К" при здій�
сненні фінансово�господарської
діяльності в період 2�3 кварталів 2007
року, в порушення п.п.5.2.1 п.5.2

п.п.5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України 
"Про оподаткування прибутку під�
приємств" від 28.12.94 р. № 334/94�
ВР (зі змінами та доповненнями)
безпідставно відніс до складу валових
витрат витрати на придбання вексе�
лів в розмірі 28200000 грн., емітен�
том яких є ТОВ "К�О", в результаті
чого не нарахував та не сплатив до
державного бюджету податок на при�
буток на суму 7050000 грн.

Кримінальна справа знаходиться в
провадженні СВПМ ДПІ у Києво�
Святошинському районі.

Протягом листопада місяця 2008
року в ході проведення оперативно�
розшукових заходів, спрямованих на
викриття суб'єктів підприємницької
діяльності, що мають ознаки фіктив�
ності, працівниками ВПМ ДПІ у Киє�
во�Святошинському районі викрито

два підприємства з
ознаками "фіктив�
ності" � ТОВ "Ф",
ТОВ "Г". 

В ході перевірки
встановлено, що
перелічені підпри�
ємства за юридич�
ною та фактичною
адресами  не знахо�
дяться. З пояснення
громадян � заснов�
ників цих підпри�
ємств  (згідно реє�
страційних доку�
ментів) встановле�

но, що вони підприємства на своє ім'я
не реєстрували, а також ніякої діяль�
ності з ведення бухгалтерського облі�
ку, звітності, а також дій, пов'язаних
з укладенням угод не здійснювали. 

Співробітниками ВПМ ДПІ у Киє�
во�Святошинському районі збирають�
ся матеріали для подальшого прове�
дення претензійно�позовної роботи.

Застосування сучасних інформа�
ційних технологій дає змогу попере�
джувати використання підприємцями
злочинних схем, розроблених для
наповнення не державної скарбниці,
а власної кишені.

Відділ масово�роз'яснювальної
роботи та звернень громадян 

Державної податкової інспекції 
у Києво�Святошинському районі

ББУУДДННІІ  ППООДДААТТККООВВООЇЇ  ММІІЛЛІІЦЦІІЇЇ
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Спорт

15
грудня у примі�
щенні ДЮСШ
м. Боярка від�

бувся чемпіонат Києво�Свя�
тошинського району з
настільного тенісу серед
дорослих, який проводив від�
діл у справах сім'ї, молоді та
спорту Райдержадміністра�
ції. З початком змагань при�
вітав учасників головний
суддя � Верещак Олексій
Григорович � вчитель�відмін�
ник України, який працює в
школі 37 років і завжди допо�
магає проводити різні спор�
тивні заходи та змагання, які

проходять під патронатом
Боярської міської ради та
Райдержадміністрації.  Пере�
могу в змаганнях здобули
троє боярчан: 
1 місце � Євген Синьков�
ський;
2 місце � Сергій Михайленко;
3 місце � Роман Маципура.

Переможців привітали
заступник міського голови з
соціальних питань В.В.
Шульга та представник від�
ділу у справах сім'ї, молоді
та спорту Райдержадміні�
страції М.М. Пономаренко.

Ганна Бєлобородова

ББООЯЯРРККАА  ППЕЕРРЕЕММААГГААЄЄ

О
собливістю цього турніру є те, що
для участі в ньому потрібно отри�
мати спеціальне запрошення.

Незмінними учасниками, без яких турнір
просто не може відбутися, є лише 2 коман�
ди � Боярські "Ветерани" та "Молодіжка".
Ті, хто мають безпосереднє відно�
шення до започаткування, збере�
ження та відродження волейболу на
землі Боярській. А взагалі цього року
до участі в турнірі було запрошено 6
команд, які утворили дві підгрупи.

В першій підгрупі силами міряли�
ся "Молодіжка" � "Софіївка" (2:0),
"Молодіжка" � "Вишневе" (2:0) та
"Софіївка" � "Вишневе" (2:0). 

У ІІ підгрупі зустрілися "Газовики
� "Ветерани" (2:0), "Гатне" � "Газо�
вики" (0:2) та "Ветерани" � "Гатне"
(2:0).

Звісно ж, найзапеклішою бороть�
бою виявився фінал, в якому зій�
шлися "Молодіжка" та "Газовики". Бороть�
ба була запеклою, та все ж таки Кубок імені
Михайла Красножона ще на один рік зали�
шився у своїх господарів � "Молодіжки",
яка й посіла І місце.

Мабуть, чи не найбільше радів цій пере�

мозі капітан "Молодіжки" Олександр Крас�
ножон, отримуючи нагороду з рук Валенти�
ни Павлівни � своєї люблячої матусі і дру�
жини Михайла Андрійовича Красножона �
чоловіка, який все своє життя присвятив
Боярці і волейболу.

А найкращою пам'яттю про Михайла
Андрійовича стало продовження справи
його життя і цей ось чемпіонат, названий
його ім'ям...

Радислав Кокодзей

ННААЙЙККРРААЩЩАА  ППААММ''ЯЯТТЬЬ  ��  
ССППРРААВВАА,,  ЯЯККАА  ППРРООДДООВВЖЖУУЄЄ  ЖЖИИТТИИ......

14 грудня відбулося ще одне волейбольне свято, яке вже стало ще однією доброю традиці�
єю нашого рідного міста: волейбольний турнір, присвячений пам'яті нашого земляка Михайла
Красножона.

Нам пишуть

Боярка завжди радувала
приїжджих своїм патріар�
хальним затишком, а боярча�
ни пишалися своїм малень�
ким тихим містечком. Мина�
ли роки, Боярка росла і роз�
вивалася, зазнаючи бурхли�
вого процесу урбанізації
разом з будівництвом велико�
го сучасного підприємства
оборонного комплексу із
багатотисячним колективом
кваліфікованих працівників і
спеціалістів з обчислювальної
техніки. Розвивалась інфра�
структура міста, яка забезпе�
чувала життєздатність трид�
цятисемитисячного населен�
ня (згідно перепису населен�
ня 1972 року). Будувалися
житлові будинки і дитячі
садочки, магазини та інже�
нерні комунікації. Дороги з
бруківки змінювалися суча�
сними вулицями з асфальто�
ваним покриттям і мережею
централізованої каналізації.

Якщо раніше на відсут�
ність тротуарів або на їх
неналежний стан люди не
звертали особливої уваги,
оскільки пішоходи могли
більш�менш без ризику прой�
ти проїжджою частиною
вулиці, то сьогодні, із стрім�
ким зростанням кількості
автомобілів, ситуація різко
змінилася: пішоходу іноді
просто неможливо пройти
вулицею, де немає тротуару,
без ризику опинитися під
колесами автомобіля.

За прикладами далеко
ходити не потрібно � досить
звернути увагу на наші цен�
тральні вулиці, де рух авто�
транспорту особливо інтен�
сивний. Візьмемо вулицю
Білогородську. На відрізку
шляху від сучасного дитячого
майданчика до п'ятиповерхо�
вого будинку, в якому розмі�
стилося поштове відділення
№ 3, пішоходи в негоду зму�
шені плигати з камінчика на
цеглинку аби не вскочити в
багнюку. 

Або візьмемо таку красиву
вулицю, як 40�річчя Жов�
тня. Тут пішоходи можуть
абсолютно без перешкод
пройти від перехрестя з вули�
ці Білогородської до прохід�
ної  заводу  "ВЕНТС". А далі
тротуар просто зникає:
близько ста метрів треба кро�
кувати проїжджою частиною
вулиці з інтенсивним рухом,
а тут з 6�ї до 24 год. букваль�

но "літають" маршрутні
таксі, їздять великовантажні
автомобілі, обслуговуються
численні фірми, які розмісти�
лися на території бувшого
концерну "Арксі", численні
автомобілі, що прямують до
районної поліклініки.

Особливо небезпечним цей
відрізок шляху стає під час
дощу або снігопаду: проїжджа
частина перетворюється  на
місиво із багнюки та снігу і
являє собою дві колії, якими
одночасно їздять автомобілі та
рухаються пішоходи.

Неможливо не звертати
увагу і на відрізок вулиці
Молодіжної від перехрестя з
вулицею Білогородською та
далі. Це вулиця з самим
інтенсивним рухом, як пішо�
хідного, так і транспортного.
Реконструкція  вулиці Моло�
діжної, що надмірно затягну�
лася, призводить до того, що
вона стала найнебезпечні�
шим місцем. Це і практично
повна неможливість пройти
тротуаром поблизу довгобуду
ТЦ "Молодіжний", і відрізок
тротуару вздовж дитячого
садочку "Спадкоємець", що
перетворився в небезпечний
для пішоходів. Тротуарні
плити, деформовані корін�
ням бездумно висаджених
колись дерев, перетворили і
без того вузький тротуар на
похилу палубу корабля, що
тоне. В результаті в негоду
ризик ненароком сповзти під

колеса транспорту, що руха�
ється поряд, дуже великий.
До того ще й будівельники у
двох місцях ці плити спотво�
рили, чим створили додаткові
незручності для перехожих. І
це при тому, що цим тротуа�
ром батьки ведуть дітей до
дитсадочка.

Ще один приклад. Цього
літа фірма "Леді" біля свого
дитячого закладу будувала
"кишеню" для паркування
автотранспорту. В результаті
цього будівництва тротуар,
який існував тут з давніх�
давен, був просто прибраний
задля зручності паркування
автомобілів. Тепер пішоходи
(не тільки дорослі, а й діти,
які поспішають до гімназії,
шкіл № 5 та № 3, батьки з
дітьми, які ідуть в дитсадоч�
ки) повинні обходити при�
парковані автомобілі проїж�
джою частиною вулиці, ризи�
куючи своїм життям. Вва�
жаю, що влада повинна

настояти на тому, щоб керів�
ники фірми "Леді" провели
роботи з відновлення тротуа�
ру для  забезпечення безпеч�
ного руху пішоходів цією
вулицею.

Я навів лише деякі при�
клади. І дуже надіюся, що
міська влада почує цей "крик
душі" і призначить компе�
тентну комісію з участю про�
фільної депутатської комісії
для того, щоб проаналізувати
ситуацію, що склалася на
сьогодні, а також дослідити
аналогічні приклади, які є на
вулицях нашого міста. Я
вірю, що Боярський міськви�
конком зробить все від нього
залежне, навіть в умовах
кризи, і боярчани зможуть
без перешкод ходити тротуа�
рами.

Кастрицький Е.В.,
помічник�консультант депу�
тата Боярської міської ради

від Соціалістичної партії
Кликова А.В.

ММІІССТТУУ  ��  ББЕЕЗЗППЕЕЧЧННІІ  ВВУУЛЛИИЦЦІІ
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Ф
утбольний екс�
прес продовжує
стрімко набира�

ти швидкість. Наприклад, І
ліга вже вийшла на свою
фінішну пряму. І що ж ми
бачимо?

Буквально в останню
мить "Фанат" і "Динамо"
встигли вскочити в півфі�
нальний потяг. Буквально до
цього тижня було невідомо,
хто ж зможе вибороти квит�
ки�путівки до півфіналу.
Звісно, участь в ньому
"Боярки" та "Рефрижерато�
ра" сумніву не викликала. А
от на дві інші путівки пре�
тендувало одразу 5 команд!
Тому прорив саме "Фаната" і
"Динамо" був
повною неспо�
діванкою.

В останніх
турах "Динамо"
нарешті почало
витрачати свою
н а к о п и ч е н у
енергію, та так,
що аж заіскри�
ло. А тому впев�
нено перемогло
команди "Бояр�
ка" (9:5) та 
"Джако" (4:2).
І якщо для
"Боярки" це
була просто поразка, то 
"Джако" після своєї поразки
просто опинився "за бор�
том".

"Фанат" фанатично йшов
до своєї мети, хоча це було й
непросто. Тому й зміг "борто�
нути" своїх головних супер�
ників, перемігши "Зеніт"
(3:2) та "Перемогу" (1:0).
Цікаво, що в цьому матчі
"Перемогу" цілком влашто�
вувала нічия. Та не так ста�
лося, як гадалося: матч пере�
творився на справжнє
випробовування нервів як
вболівальників, так і грав�
ців. Які були надзвичайно
пильні до будь�яких ситуацій
на футбольному майданчи�
ку. Тому, коли арбітр не
призначив пенальті після 
"руки" в штрафній "Фана�
ту", зал просто взірвався
обуренням. Ще б пак: 
"пеналь" � це на 90% реалі�
зований гол! То чому ж не
було призначено пенальті? 

Цей епізод коментує
боковий арбітр Костянтин
Лахтадир, який був ближче
до місця інцинденту: "Спра�
ва в тому, що гравець
"Фанату" навмисне рукою
не грав � м'яч просто влучив

йому в руку. Тому даний
епізод було розцінено як
ненавмисну ігрову ситуа�
цію, а тому пенальті не
призначався." 

Таким чином, і тут доля
виявилися на боці "Фанату".
А от рахунок сказав сам за
себе. Щоправда, дивує інше:
невдалий цьогорічний старт
"Фанату" � віце�чемпіона
минулого року. Пам'ятаєте:
2 поразки і 2 нічиї. Лише
після таких несолодких
"пігулок" команда оговтала�
ся настільки, що здобула
перемоги у 5 матчах поспіль,
а разом з ними � 4�ту путівку
до півфіналу.

А що ж аутсайдери?

Зігравши між собою з рахун�
ком 5:5, команди "Сфінкс"
та "2К" залишили І лігу й
попустилися до рівня ІІ ліги.
Де на них вже з нетерпінням
чекають "Руйнівники", 
"Кодак" і "Фанат�2", яким
буде надзвичайно цікаво
перевірити на класність
профі з вищого дивізіону.

Тим часом підсумкова
таблиця має такий вигляд:
"Боярка" � 24 очки, "Дина�
мо" � 19, "Рефрижератор" �
18 і "Фанат" � 17.

В неділю 21 грудня саме
ці команди зустрінуться в
1/2 фіналу: "Боярка" зіграє
з "Фанатом", а "Рефрижера�
тор" � з "Динамо". Який же
прогноз?

Наприклад, міський голо�
ва Тарас Добрівський вва�
жає, що в результаті здобу�
тих перемог у фіналі зустрі�
нуться "Боярка" та "Рефри�
жератор". А ви як гадаєте,
наші шановні читачі? Робіть
свої прогнози!

А що ж у ІІ лізі? Нагада�
ємо, що ці матчі проходять
під патронатом благодійного
фонду "Вікторія", президен�
том якого є директор Києво�
Святошинської районної

класичної гімназії Світлана
Сушко. Навчального закла�
ду, який вже другий рік є
рідною домівкою для місько�
го футбольного чемпіонату.
Цікаво, а як сама пані Світ�
лана ставиться до футболу?
Чим саме її приваблює цей
вид спорту?

� Взагалі я вітаю заняття
будь�яким видом спорту, �
говорить Світлана Микола�
ївна, звично дослухаючись
до глухих ударів м'яча. � Що
ж до чемпіонату з футзалу,
то він, крім всього іншого, є
дієвою пропагандою здоро�
вого способу життя. Адже,
погодьтесь, що дозвілля
краще проводити в спортив�

ній залі, ніж
"зависаючи" в
підвалах чи
"розливочних".
Що ж до футбо�
лу зокрема, то
практика пока�
зує, що саме
він, з огляду на
кількість при�
хильників, є
спортом №1.
Втім, я вва�
жаю, що бояр�
чани мають
грати не лише у
футбол. Волей�

бол, баскетбол, інші види
спорту � нехай кожен знайде
собі захоплення до душі...
Згодні?

Помітивши, як Світлана
Миколаївна стріпнулася,
почувши занадто потужний
удар м'яча, задаю запитан�
ня, яке напрошується саме
собою:

Звичайно. Та як ви відва�
жилися пустити до своєї
"домівки" таких неспокій�
них "квартирантів"?

На мить Світлана Мико�
лаївна замислюється, а
потім... сміється:

Звісно, футболісти � це не
бабусі зі спицями. Хто зна,
може � й не пустила б... Та за
них я спокійна. Адже вся та
футбольна ватага постійно
перебуває під пильним оком
свого "батька" й гарного
футбольного менеджера �
Юрія Зорніка. Не раз була
свідком тисячі доказів, які
свідчать про те, що йому
довіряють, його поважають і
дорослі, й діти. То чом я маю
хвилюватися?

І все ж таки � хто перемо�
же в І лізі? А в другій?

А переможець в спорті
завжди незмінний � говорить

наша Боярська "футбольна
леді" і, помітивши моє здиву�
вання, пояснює � Той, хто
краще підготувався і хто від�
повідальніше ставиться до
того, чим займається. Осо�
бисто мені подобається 
"Нова Боярка". Гарна назва.
Тому й хотілося б, щоб нове,
прогресивне, нестандартне
завжди перемагало...

Тим часом, ІІ ліга продов�
жувала з'ясовувати, хто є
хто. "Кодак" та "Динамо�2"
вирішили розстатися друзя�
ми � 5:5. Щоправда, тим
самим "Кодак" погіршив
свій турнірний статус. Бо 
"Фанат�2" виграв у "Дина�
мо�2" з рахунком 3:2 і вий�
шов на ІІ місце, відтіснивши
дружньо настроєного "Кода�
ка" на незвичну для нього
третю сходинку. 

А "Стара Боярка" просто
розгромила "Нову Боярку" і
вискочила на ІV місце. Раху�
нок того "історичного" матчу
� 9:4!

А беззаперечним лідером
ІІ ліги є чемпіон міста з
вуличного футболу � коман�
да "Руйнівники". Яка, руй�
нуючи всі перешкоди на
своєму шляху, впевнено
прямує до ще однієї своєї
чемпіонської вершини.

Таким чином, станом на
20 грудня турнірну таблицю
ІІ ліги очолюють такі коман�
ди: "Руйнівники" � 15 очок,
"Фанат�2" � 12, "Кодак" � 11
і "Стара Боярка" � 9. А все
інше з'ясують наступні
матчі...

Радислав Кокодзей

По першому сніжку стрімко наближається кінець року. А з ним � завершення міського чемпіо�
нату з футзалу. Звісно, до того моменту, коли будуть названі переможці, ще трохи часу є. 
Та перші прогнози вже можна робити...

20 грудня у БК "Сеул" 
(вул. Лінійна, 32) розпоч�
неться чемпіонат міста Бояр�
ка з більярдного спорту
"Вільна піраміда" � абсолют�
на першість. Реєстрація уча�
сників � о 10.00; жеребку�
вання � о 10.30; початок зма�
гань � об 11.00. 

Під час І туру змагання
відбудуться у двох групах:
молодіжній (до 30 років) та
бізнес�групі (від 30 років). 
6 кращих більярдистів (по 3 з
кожної групи) під час ІІ туру
виборюватимуть абсолютну
першість.

Організаційна підтримка
змагань: Боярська міська
рада, відділ з питань фізич�
ної культури та
спорту РДА; БК 
"Сеул"; газети
"Боярка�інформ"
та "Боярський Хре�
щатик".

Спонсори турніру: ТМ
"Хортиця", ТМ "Неміров",
ТМ "Союз�Віктан", ТМ
"Золота амфора", ТМ "Обо�
лонь", ТМ "Чернігівське", ТМ
"Кока�кола", ТМ "Сандора",
ТМ "Рошен".

Спортсмену, який займе І
місце, присвоюється звання
Чемпіона Боярки з більярдно�
го спорту "Вільна піраміда"�
2008. На переможця чекають
Кубок, медаль та диплом, на
володарів ІІ та ІІІ місця �
медалі та дипломи відповід�
них ступенів. 

На всіх учасників чека�
ють призи від спонсорів чем�
піонату!

Контактний телефон:
41�7�51 або Мар�
кери БК "Сеул".

Оргкомітет
чемпіонату

Чемпіонат Боярки з більярдного 

спорту $ не за горами!

ФФУУТТББООЛЛ::
ÍÅÑÏÎÄ²ÂÀÍÊÈ ÏÐÎÄÎÂÆÓÞÒÜÑß!
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Загальний тираж 5000 прим.

Ви хочете дізнатись про насвіжіші події міста й

району? Вам цікаво бути у центрі подій життя гро�

мади? Тоді вмикайте свої радіоточки  і слухайте

Боярське радіо!  

Для Вас в ефірі щовівторка о 6:30 інформацій�

но�аналітичний тижневик "На Боярській хвилі"

та щочетверга у той же час � радіо�журнал 

"Боярка мистецька"

Інформаційне агентство 

“Боярка�Інформ”

ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ 

Працює офіційний 
web�портал Боярської місь�

кої ради.

Свої запитання та побажання до

Боярського міського голови 

Т. Добрівського ви можете

залишити на форумі порталу

за адресою:

WWW.BOYARKA�INFORM.COM

ДДДД ОООО УУУУ ВВВВ АААА ГГГГ ИИИИ     ББББ ОООО ЯЯЯЯ РРРР ЧЧЧЧ АААА НННН

ТТТТ АААА     ЖЖЖЖ ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ІІІІ ВВВВ     РРРРАААА ЙЙЙЙ ОООО НННН УУУУ !!!!

Погода, оголошення, реклама

Християнська церква

"НОВЕ ПОКОЛІННЯ"

Запрошує на богослужіння

щонеділі о 10.00

За адресою: 50 років Жовтня, 4

(початкова школа №4) 

2�й поверх, актова зала

Дитячому садочку 

"Спадкоємець"
на постійну та тимчасову

роботу потрібні:

� логопед;

� фізінструктор;

� вихователі;

� помічники вихователів;

� няні�санітарки

Києво�Святошинське РУ ГУ МНС України запрошує на роботу на вакантні

посади рядового та молодшого начальницького складу (пожежні, старші

пожежні, водії кат.ВС) чоловіків віком від 19 до 35 років. Вимоги до кандидатів:

служба в Збройних Силах, відсутність судимостей. Режим роботи�добовий: доба

на чергуванні, три доби відпочинку.

Заробітна плата залежить від звання, строку служби, займаної посади і

становить від 1400�2000 грн. на місяць. Надається щорічна оплачувана чергова

відпустка строком від 30 до 45 календарних діб.

Шановні працівники відділу у справах громадянства,

імміграції та реєстрації фізичних осіб! 

Щиро вітаємо вас з Днем міліції!

Це професійне свято людей, яких просто не можна не поважати.

Ви пов'язали свою долю з  важкою і  героїчною професією. Саме вам

довірено стояти на  варті інтересів держави, боротися з  порушення�

ми закону і  порядку.  І  ми по праву пишаємося справжніми профе�

сіоналами, які гідно виконують свій обов'язок. Ваш дружній та згур�

тований колектив з честю виконує поставлені завдання із зміцнення

законності та правопорядку в районі. Хай тяжкий, але почесний

обов'язок озивається лише людською вдячністю, нехай береже вас

доля. Бажаємо вам  міцного здоров'я, родинного тепла та затишку,

успіхів у службі. Найкращі побажання вашим рідним і близьким, які

поділяють труднощі вашого напруженого життя!
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